
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Værdier!
I foråret iværksatte DR en massiv kampagne for at
sætte fokus på det såkaldte Udkants-Danmark.
Spørgsmålet er så, hvad det er for en størrelse? Hvad
er ude, og hvad er inde? Hvad er op, og hvad er ned?
Ifølge regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse
står det ikke for godt til i vores landsdel. Men er alt
sagt hermed? Nej – for alt afhænger af øjnene der ser!
Hvor mange kornmarker er der i København? Hvor-
dan vil de københavnske arbejdspladser klare sig
uden pendlerfolket? Og hvordan vil københavnerne
klare sig uden deres vestsjællandske sommerhus
langt borte fra byens stress og jag? 

Vækstredegørelsen, som på bundlinjen handler om
økonomi, giver kun et delvist billede af vore livs- og
vækstbetingelser. Naturligvis er udvikling og øko -
nomi vigtigt – blot må vi ikke glemme, at livet bliver 

fattigt, hvis alt handler om kroner og ører. Naturens
storhed, kærlighedens længsel, kunstens skønhed,
sportens begejstring og musikkens glæde er værdier,
som jeg personligt sætter højt og under ingen om-
stændigheder ønsker at undvære – økonomisk
rentabilitet eller ej! 

I kirken kan vi også være med, for der har vi værdien
over dem alle: Guds kærlighed og tilgivelse. Den kan
ikke måles eller vejes, men den kan tros og erfares.
Uanset hvor langt ude vi befinder os i denne ud-
kantsverden, tog Jesus turen hertil for at fortælle os, at
Gud altid er ved vor side – i medgang men også i
modgang. Set fra den vinkel omskabes enhver udkant
til et centrum – nemlig troens centrum, som er det
kraftfelt, hvor Guds kærlighed virker og sætter sig
igennem.

Samuel Leth-Larsen
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Hvem sagde babyer ikke kan synge?
Ikke mig! For jeg har selv stået og smuglyttet udenfor
døren til præ ste gårdssalen, når Marianne Ljungberg-
Jensen på formidabel vis holder de kære små fangne
med mimik og musik. Og så sker det fantastiske: gråd
afløses af smil, klynken bliver til pludren – og ja, med
lidt god vilje lyder det som englesang i mine ører.
Velkommen – også til nyfødte! Samuel Leth-Larsen

Tilmelding til ”Sang og rytmik for babyer” 
hver onsdag formiddag fra kl. 10 – 11 på mail:
marianne@ljungbergjensen.dk eller tlf. 21 69 81 76

FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
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omdeles uge 47 2010.
Meddelelser til næste kirkeblad 
indgives til sognepræsten senest 
den 4. november 2010.
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. 59 18 31 36 
E-mail: lkp@km.dk
Mandag fridag.

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Filmklubaften i præstegårdssalen 
Onsdag den 8. september kl. 19.00

Denne aften vil vi se et oscarvindende mesterværk fra 2001. En
overrumplende film hvor handlingen undervejs tager en højst
uventet drejning. Hvad er det lige der sker, spørger man med
god ret, inden filmen giver et højst overraskende svar! En
tankevækkende film om mod, lidenskab og triumf. 
Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber 
hos sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 
el. e-mail slla@km.dk  

Minikonfirmander – ses vi?
Så er det lige før det går løs….den første onsdag efter efterårs-
ferien, den 27. oktober, er elever fra 3. klasserne på Nr. Jern-
løse Skole forhåbentlig friske og klar til hyggelige timer i
præstegård og kirke. Er der 3. klasses børn, som bor i sognene
men går i skole andre steder, er de også velkomne. 
Mere information om forløbets indhold og tilmeldingsblanket
fås på kirkernes hjemmeside www.nj-k.dk     

Menighedsrådsmøder: 
NR. JERNLØSE SOGN:
Torsdag den 30. september 
kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde i præstegårdssalen, 
Hoved gaden 7, Nr. Jernløse, 
4420 Reg  strup.
Tirsdag den 2. november kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i 
præ stegårdssalen, Hovedgaden 7, 
Nr. Jernløse, 4420 Regstrup.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 14. september 
kl. 19.00 er der menigheds -
rådsmøde hos Flemming Møller
Knudsen, Ringstedvej 229, Kvan-
løse, 4300 Holbæk.
Onsdag den 17. november 
kl. 19.00 er der menigheds råds -
møde hos Aase Hansen, Ringsted-
vej 228, Igelsø, 4300 Holbæk.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET:
Torsdag den 11. november kl.
10.00 er der præstegårdsudvalgs -
møde i præstegårdssalen, Hoved -
gaden 7, Nr. Jernløse, 
4420 Regstrup. 

www.nj-k.dk2

Fællesmøde for Nr. Jernløse og Kvanløse sogne
Søndag den 3. oktober efter gudstjenesten i præstegården.
Fremover vil vi én gang om året holde en slags åben generalforsamling hvor vi gør status for året
der gik. Samtidig ser vi fremad. Alle er velkomne – kom og giv din holdning til kende i forhold
til vores lokale kirkeliv.  Der vil blive budt på lidt at spise og drikke. 
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Alle Helgens dag                
Søndag den 7. november vil der være gudstjeneste kl. 14 i
Kvanløse kirke og kl. 16 i Nr. Jernløse kirke, hvor vi særligt vil
mindes de af vore kære som ikke er iblandt os længere. Fami-
lie og pårørende til dem, der er døde i sognene i årets løb, vil
modtage en skriftlig invitation – andre er naturligvis også
velkomne. Under gudstjenesten vil der være lystænding i
forbindelse med oplæsning af navnene på årets døde i sognene.
Bagefter vil der blive mulighed for at sætte levende lys på
kirkegårdenes gravsteder. Velkommen til en andagtsfuld og
hjertegribende gudstjeneste.  

”Kirke og Kødsovs”
– fornøjelig fredag for familier
Fredag den 26. november kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke – denne
gang med kirkernes ”nyansatte” organist på tangenterne – vi
glæder os! Samuel har også lovet at sige et par bevingede,
børnevenlige ord mellem orgelbrus og klaverspil. Velkommen
til Jer alle!
Af praktiske grunde er tilmelding til aftensmaden nødvendig
på tlf. 59 18 31 27 el. mail slla@km.dk senest dagen før kl.
12.00 – pris 10,-kr. per person, dog max. 30,-kr. pr. familie. Af-
tenen slutter ca. kl. 18.30. 

Høstgudstjenester 2010
En af de gamle traditioner som er værd at holde i hævd, er årets
høstgudstjenester. Vi takker Gud for årets afgrøder og pynter
derfor kirkerne efter alle kunstens regler med blomster, korn og
andre afgrøder – et utroligt smukt syn – kom selv og se! 

Kvanløse Kirke søndag den 5. september kl. 10.30

Nr. Jernløse Kirke søndag den 12. september kl. 10.30
Denne søndag med efterfølgende kirkefrokost i Præstegården  

”Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.”

Lars Busk Sørensen 1993
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Løvfaldstur
Den 9. oktober 2010 

“Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste”…men
inden efteråret for alvor bidder sig fast, vil vi tage på en skøn
løvfaldstur ud i Guds gyldne natur! 
Nr. Jernløse og Kvanløse sognes menighedsråd vil gerne tradi-
tion tro invitere på en bustur, hvor vi sammen kan nyde
efterårets smukke farvespil. 
Lørdag den 9. oktober er der afgang med bus fra p-pladsen
foran Nr. Jernløse kirke kl. 13. Turen vil foregå ad naturskønne
veje i et roligt tempo, og undervejs vil vi synge sammen fra
Højskolesangbogen. 
Midt på eftermiddagen vil vi gøre holdt og nyde en kop kaffe
med brød.
Turen forventes afsluttet kl. ca. 17. Turen er tilrettelagt så alle –
også ældre og gangbesværede – kan være med. Tilmelding til
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 eller mail:
slla@km.dk senest den 5. oktober.  

Formiddagscaféen
- hyggeligt fredagssamvær for alle
i Nr. Jernløse Præstegård

Den 17. sept. kl. 09.30: ”En billedfortælling om vejen til
Amalienborg” v. Torben Olsen, Holbæk, tidligere tapet-
serer, dekoratør og skoleinspektør på Holbæk Tekniske
Skole. Først bevæger vi os igennem det historiske Køben-
havn inden vi bliver inviteret indenfor i de kongelige
gemakker på Amalienborg. Der vil vi opleve Dronningens
personlige engagement omkring indretning på slotteti
samarbejde med indretningsarkitekt, håndværkere, og da-
gens foredragsholder.

Den 15. okt. kl. 09.30: ”Japan – solopgangens land” 
v. tidligere Japanmissionær og sognepræst Frode Leth-
Larsen

Den 19. nov. kl. 09.30: ”Brugsens historie og mit liv som
uddeler” v. tidligere brugsuddeler i Nr. Jernløse, Erik
Iversen
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
5. september 14. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL* 10.30 09.00
12. september 15. s. e. trinitatis 10.30 SLL* 09.00 SLL 09.00 10.30*
19. september 16. s. e. trinitatis Ingen Ingen 10.30* 09.00
26. september 17. s. e. trinitatis Ingen 09.00 SNN 19.00* Ingen

3. oktober 18. s. e. trinitatis 10.30 SLL* Ingen Ingen 09.00 SLL
10. oktober 19. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 10.30
17. oktober 20. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 09.00
24. oktober 21. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 10.30
31. oktober 22. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 19.00*

7. november Alle helgens dag 16.00 SLL* 14.00 SLL* 17.00* 15.00*
14. november 24. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 10.30
21. november Sidste s. i kirkeåret Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
26. november ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL*

SLL: Samuel Leth-Larsen.  LK: Line Krogsgaard.  SNN: Steen Nehrkorn Nielsen
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
”Sang og rytmik for babyer”, hver onsdag formiddag fra kl. 10 – 11 i præstegårdssalen, Nr. Jernløse. 
Meditationsgruppe hver torsdag kl. 17.00 i Sdr. Jernløse kirke.
Høstfest, lørdag den 4. september kl. 18.00 i Sdr. Jernløse menighedssal. 
Høstgudstjeneste, søndag den 5. september kl. 10.30, Kvanløse Kirke.
Filmklubaften, onsdag den 8. september kl. 19.00 i præstegårdssalen, Nr. Jernløse.
Høstgudstjeneste, søndag den 12. september kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke.
Høstgudstjeneste, søndag den 12. september kl. 10.30 i Søstrup Kirke.
Formiddagscaféen, fredag den 17. september kl. 09.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Høstgudstjeneste, søndag den 19. september kl. 10.30 i Sdr. Jernløse.
”Amish-Folket. Særlinge eller vismænd”, tirsdag den 28. september kl. 19.30 i præstegårdssalen, Nr. Jernløse præstegård.
Fællesmøde, søndag den 3. oktober, efter gudstjenesten  i Nr. Jernløse Præstegård.
Seniorklub med foredrag, onsdag den 6. oktober kl. 14.00 i Søstrup graverhus.
”Engle og dæmoner i det terapeutiske rum”, onsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Sdr. Jernløse menighedssal.
Løvfaldstur, lørdag den 9. oktober kl. 13.00. Afgang med bus fra p-pladsen foran Nr. Jernløse kirke.
Konfirmandindskrivning, tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse.
Formiddagscaféen, fredag den 15. okt. kl. 09.30 i Nr. Jernløse Præstegård.
Filmaften, torsdag den 4. november kl. 19.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse.
Formiddagscaféen, fredag den 19. nov. kl. 09.30 i Nr. Jernløse Præstegård.
”Kirke til tiden” - tro og livsform i Danmark, tirsdag den 23. november kl. 19.30 i præstegårdssalen, Nr. Jernløse præstegård
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11-12 på tlf. 59 18 36 82 
E-mail: graveren@mail.tele.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 (fg.)
Dramstrup 4, 4420 Regstrup, tlf. 59 27 33 05.

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
Graver Svend Jensen
Lysmosevej 6, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 24 42 83 43
Menighedsrådsformand Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 35 14
Kasserer Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68
E-mail: terkv@ofir.dk 
Kirkeværge Lejf Simonsen
Havremarken 15, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 36 18

Kørsel til gudstjenester kan bestilles lørdagen forinden indtil kl. 16.00 
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis. 
Kirkebilen kører også til aftenarrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organist (vakant): Anker Axelsen
Kirkesanger: Anne Stevns
Graver: Søren Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Jonna Votborg
Knabstrupvej 1, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 12 12 57
Kasserer: Robert Guglielmetti
Sdr.Jernløsevej 67, 4420 Regstrup, tlf. 59 17 50 12
Kirkeværge: Solveig Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 18 35 50

SØSTRUP SOGN
Organist (vakant): Anker Axelsen
Kirkesanger: Anja Jensen
Graver: Mandrup Knudsen
Sasserupvej7, 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

Sådan forholder man sig i tilfælde af ….
FØDSEL: Meddelelse skal ske til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Man medbringer den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse, forældre-
nes dåbs- eller navneattester og vielsesattest. 
Er forældrene ikke gift medbringes udfyldt og underskrevet omsorgs- og ansvarserklæring. 

Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning. 
Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten i sognets kirke. Ønsker man en bestemt dato, henvender man sig til præsten. 
Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst tre faddere (gudforældre). Fadderne skal være døbt. 

Vielse: For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer af-
gørelsen. Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den dan-
ske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs – eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest,
som udstedes på bopælskommunens vielseskontor. 

Navneændring: Kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som også skal yde vejledning. Der gælder særlige regler vedr. efternavne og mellemnavne.
Ansøgning om navneændring koster pt. 440,- kr, som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. 
Attestbestilling på www.personregistrering.dk med digital signatur. Fødsel, navngivning uden dåb, navneændring og dødsfald kan anmeldes 
via www.personregistrering.dk Man skal have digital signatur. 

Dødsfald: Henvendelse ti sognepræst eller bedemand. 
Begravelse eller bisættelse: Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, henvender man sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for begravelsen eller
bisættelsen, samt et møde med sognepræsten. Her aftales alt vedrørende den kirkelige handling. 
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Aftengudstjeneste
Vi fortsætter, så vidt det er muligt, med at have aftenguds -
tjeneste den sidste søndag i hver måned.
Det er kl. 19.00 (skiftevis i Søstrup og i Sdr. Jernløse) og er
hver gang en meditativ gudstjeneste, hvor salmerne,
musikken og stilheden fylder mest, udfra tanken om, at sin-
det har brug for en pause fra alle de ord, der fylder vores
hverdag. 
Så prøv noget nyt: Kom i kirke!

Høstfest i Sdr. Jernløse
Lørdag den 4. september inviterer vi til høstfest 
i Sdr. Jernløse menighedssal kl. 18.00. 
Vi tænder grillen og serverer lækkert kød, drikkevarer, brød
og smør, mens hver familie/gæst selv medbringer en salat
eller lignende til fælles buffet.
Det koster 100 kroner pr. voksen, børn er gratis og inkluderer
altså kød, vin, øl, vand og brød og smør og hygge!
Vi håber meget, at I har lyst til at komme, landmænd eller ej,
og fejre at høsten er i hus. På gensyn,

Sdr. Jernløse menighedsråd.

Høstgudstjenester
Vi inviterer til høstgudstjeneste i Søstrup den 12/9 og i Sdr.
Jernløse den 19/9, begge steder kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten byder vi på frokost i hhv. graverhuset i
Søstrup og menighedssalen i Sdr. Jernløse. 
På gensyn til en dejlig og glædesfyldt gudstjeneste, hvor vi syn-
ger de smukke efterårssalmer og takker for de gaver, naturen
har skænket os.
Velkommen og velbekomme,

Line Krogsgaard.

Meditation i Sdr. Jernløse kirke..
Torsdag kl. 17.00 er dagen hvor jeg går i kirke!! Kl. ca. 17.45.
går jeg derfra igen. Dette har stået på i et par uger!

Man går da ikke i kirke hver torsdag ca. tre kvarter!!
Jo, jo – for da er der meditation i Sdr. Jernløse Kirke ved vores
præst, Line. Et nyt tiltag som bliver benyttet af ca. 6-8 personer.

Meditation i kirken?
Der har faktisk været tradition for Kristen meditation i
folkekirken igennem tiderne. Den kristne meditation har ikke
været så kendt eller for den sags skyld fået meget reklame.

Hvordan forgår det?
Først sludrer vi lidt, altid hyggeligt at møde naboer eller andre
fra området. Derefter spilles der lidt stille og rolig musik. Efter-
følgende slapper vi af imens Line guider os igennem et udvalgt
tema. Til sidst slutter vi af med Fadervor.

Er det ikke et underligt tidspunkt at lave meditation på? Af-
tensmad o.s.v.
Kan kun opfordre til at lave en lille pause i en travl hverdag.
Meditation giver ro i sjælen og når det først er lært, kan det
bruges på alle tider af døgnet alle ugens dage, hvis man har
brug for at stoppe lidt op.
Det er helt specielt at sidde i kirken og lave en meditation. 

Hvis jeg har lyst til at deltage hvor tilmelder jeg mig?
Ingen tilmelding og ingen mødepligt! 
Man møder blot op i Sdr. Jernløse kirke torsdage kl. 17.00. 

På gensyn
Linda Nielsen
Sdr. Jernløse.

Filmaften 
Torsdag den 4. november vises der en interessant og aktuel film
i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Filmen begynder kl. 19.00 og
der vil blive serveret et glas vin m.m. Husk at film skal ses i
mørket!

Menighedsrådene.
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Menighedsrådsmøder:
SØSTRUP:
Torsdag den 30. september kl. 19.00 
i graverhuset ved Søstrup kirke
Torsdag den 21. oktober kl. 19.00 
i graverhuset ved Søstrup kirke

SDR. JERNLØSE: 
Mandag 27. september kl. 19.00
hos Linda, Sdr. Jernløsevej 10
Mandag 15. november kl. 19.00
hos Mads Jacobsen, Kagerrupvej 40.

Konfirmandindskrivning.
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 er der konfirmandind-
skrivning for de kommende konfirmander. Vi mødes i
Menighedssalen i Sdr. Jernløse, hvor vi efter indskrivnin-
gen drikker en kop kaffe og jeg vil orientere om det at gå
til konfirmandundervisning og besvare evt. spørgsmål. 
Selve undervisningen begynder torsdag den 28. oktober
kl. 8.15 i Sdr. Jernløse kirke. 
Konfirmationerne i 2011 foregår i Sdr. Jernløse Store be-
dedag den 20. maj og i Søstrup søndag efter Store bededag
den 22. maj – begge steder kl. 10.30. Jeg glæder mig til at
se jer.

Line Krogsgaard.

SENIORKLUB

Når mennesker kommer i fængsel
Hvorfor kommer mennesker i fængsel? Hvordan klarer et men-
neske et ophold bag tremmer? Er det muligt at bevare sin men-
neskelighed i fængslet? Hvad laver en præst i et fængsel? Er der
overhovedet brug for en præst i et fængsel? Har troen på Gud
en plads hos mennesker som er i fængsel? Hvis og i fald – hvor-
dan så? 

Disse og mange flere
spørgsmål vil fængsel-
spræst i Statsfængslets
Jyderup Hanne Bang
forsøge at besvare og ud-
dybe onsdag den 6. okto-
ber kl. 14.00.
Foredraget holdes i
Søstrup graverhus og alle
er meget velkomne,
uanset sogn og alder! Der
serveres kaffe og kage
inden foredraget. Gratis
adgang.

Efterårskoncert
i Søstrup
”En aften med musik og digte 
af Benny Andersen 
- og et par gode nyere salmer”. 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30 
holder vi efterårets koncert i Søstrup kirke. Da det er Syng-
dansk uge, har vi inviteret Stig Thorup og Lisa i’Dali, som vil
synge og spille noget så dansk som Benny Andersen for os. Stig
har komponeret musik til flere af Benny Andersens digte og Lisa
akkompagnerer ham med sin sang.
Kom til en hyggelig og stemningsfyldt koncert i Søstrup kirke,
hvor der er gratis adgang og bagefter serveres en forfriskning i
våbenhuset.

Menighedsrådet.

Allehelgen
Igen i år fejrer vi Alle helgen i vores to kirker. Det er den 7. no-
vember kl. 15.00 i Søstrup og 17.00 i Sdr. Jernløse – begge
steder læser vi navnene op på de mennesker, som vi har mis-
tet siden sidste år og tænder et lys for dem. 
Alle er velkomne uanset hvad eller hvorfor! I Sdr. Jernløse spiser
vi, traditionen tro, suppe bagefter i menighedssalen. 
Velkommen til en meget stemningsfyldt og stærk gudstjeneste.

Line Krogsgaard.
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Efterårsmøder 
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 

Tirsdag den 28. september kl. 19.30
i præstegårdssalen, Nr. Jernløse præstegård:

”Amish-Folket. Særlinge eller vismænd” 
Forfatter Erik Borries vil denne aften fortælle om Amish-folket
som lever på de amerikanske kontinenter. Et særegent ”sam-
fund i samfundet” som lever efter egne århundredgamle tradi-
tioner. De dyrker en streng form for kristendom, der vægter
hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af Bibe-
len. Samtidig står familien stærkt som den bærende sociale
enhed – på godt og ondt. Velkommen til en spændende aften. 

Onsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Sdr. Jernløse menighedssal.

”Engle og dæmoner i det terapeutiske rum”
”Det kan være svært at sætte ord på vanskelige følelser og
voldsomme oplevelser, traumer og tab. I kunstterapien er der
mulighed for at udtrykke sig uden ord og få den hjælp og støtte,
som kan føre videre frem i livet.”

Kom og hør et spændende foredrag, som berører relevante
emner som ADHD, spiseforstyrrelser, selvskader (cutting) og
depressioner blandt unge. Foredragsholder er kunstterapeut og
leder for Center for kunstterapi i Holbæk, Gitte Larsen. 
Foredraget er gratis. På gensyn.

Tirsdag den 23. november kl. 19.30
i præstegårdssalen, Nr. Jernløse præstegård:

”Kirke til tiden” – tro og livsform i Danmark           
v. tidligere generalsekretær for Kirkefondet,
sognepræst Kaj Bollmann    
I bogen “Kirke til tiden” (Unitas 2009)
fortæller Kaj Bollmann om, hvordan fol ke -
kirken i de sidste 150 år har prøvet at rumme
mødet mellem danskernes livsformer og
deres kristentro. Herudfra giver han sit bud
på, hvordan folkekirken i fremtiden kan være
“kirke til tiden”, tro mod sit budskab. Foredragets form er folke-
ligt, fyldt med gode og ikke mindst morsomme eksempler.

SIDSTE NYT: 

Nr. Jernløse og Kvanløse sogne
har fået ny organist

I sidste øjeblik inden Kirkebladet går i trykken kan
menighedsrådene med stor glæde meddele, at Panna
Ildikó Brinkmann er blevet ansat som ny organist ved Nr.
Jernløse og Kvanløse kirker. Panna stammer fra Ungarn,
hvor hun fik sin grundlæggende musikuddannelse i
Kodály’s system og i Bartóks musikalske arv. Her virkede
hun dels som kantor/organist i den græsk-katolske kirke,
dels som koncertpianist i kammermusikalske grupper. 

I 2004 flyttede Panna til Danmark for at styrke sin orga -
nist-karriere, hvor hun blev ansat som organist og korleder
i Døllefjelde-Musse-Herritslev pastorat på Lolland. Siden
har hun gennemført sin organist uddannelse ved Sjællands
Kirkemusikskole i Roskilde, mens hun sideløbende har
vikarieret som organist og korleder i et utal af sjællandske
og københavnske kirker. I juni måned blev hun færdigud-
dannet med et meget flot resultat. Menighedsråd og kol-
legaer ser frem til et godt, spændende og givende
samarbejde til glæde for vore sogne, og byder Panna
hjertelig velkommen.  
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