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

Julens engle
Vore sanser er ikke, hvad de har været
AT FORESTILLE SIG vores kristne jul uden fortællinger og musik om engle er en umulighed. Ifølge juleevangeliet var der ikke megen musik i den fattige
krybbe, hvor Jesusbarnet blev født.
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Men ikke så langt derfra vågede nogle hyrder over
deres hjord, og her var der musik den allerførste julenat, da englene sang for hyrderne på marken.
Selve forkyndelsen af det glade budskab om Jesu fødsel blev ganske vist ikke sunget. Det blev sagt af engelen. Sådan står der i teksten hos Lukas, der er en af
de mest berømte fortællinger over hele jorden til alle
tider: ”Men med ét var der sammen med engelen en
himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang: ”Ære
være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag.” ”
Fortællingen var altså det første. Men det julebudskab
for hyrderne på marken havde nu ikke været det
samme, hvis den budbringende engel bare havde
været alene og fortalt, hvad der var sket.
Det er den syngende, himmelske hærskare og
lovprisningen, vi husker mindst lige så godt som selve
fortællingen om Jesu fødsel. Engleskaren er en helt
nødvendig bestanddel af vore forestillinger om
hyrdernes julenat.
Og siden har der i vor jul været engle overalt.

Violinstrøgene i Händels oratorium ”Messias” får os
til at fornemme, hvordan det har lydt denne første julenat, hvor tusinder af englevinger svirrede over
hyrderne på marken. Det efterfølgende vidunderlige
kor ”Glory to God” lader ingen i tvivl om styrken af
det kor, der sang den nat, der ikke var som de andre.
I salmebogens afsnit med julesalmer møder vi ustandselig engle. Vi møder dem hos både Luther, Ingemann, Sthen og Brandt.
Vel alle vore salmedigtere har skrevet om engle. Men
hos Grundtvig vrimler de ligefrem i salmerne som
den første nat, op og ned ad salmens tonestige. Og
det var da også en julenat, at Grundtvig netop skrev
sin vidunderlige englesalme om de solskinsklædte
engleskarer i ”Velkommen igen, Guds engle små.”
I vor tid har Johannes Johansen i sin salme om denne
særlige julenat skrevet om englene og det lys, vi alle
forestiller os, der har været med englene. For engle
uden lys og solskinsklæder er en umulighed:

”Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.”
FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN
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Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 28. november
Traditionen tro inviterer beboerforeningen og menighedsrådet
i fællesskab til årets brag af et adventsarrangement, som indledes med en festlig adventsgudstjeneste i Kvanløse Kirke kl.
13.30, hvor Jernløse Hornorkester sammen med organisten vil
slå salmetonen an.
Herefter tændes lysene på vel nok sognets flotteste juletræ på
parkeringspladsen overfor kirken, inden Maglesø Efterskole slår
dørene op til hyggeligt samvær m. gløgg, æbleskiver og
bankospil med flotte præmier – bl.a. 25 juleænder!
Og naturligvis kigger julemanden igen i år forbi og deler flotte
godteposer ud til børnene.
Tag naboer og venner med, og lad os i fællesskab byde julemåneden velkommen.

Julekoncerten 2010
i Kvanløse Kirke
Søndag den 12. december kl. 15.00

Onsdag den 5. januar
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen,
Hovedgaden 7,
Nr. Jernløse,
4420 Regstrup.
Torsdag den 24. februar
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen,
Hovedgaden 7,
Nr. Jernløse,
4420 Regstrup.

Tirsdag den 18. januar
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde
hos Lis Mensing,
Risbjergvej 7, Kvanløse,
4300 Holbæk.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst
Line Krogsgaard
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Nr. Jernløse sogn:

Kvanløse sogn:

Sekretær Marianne Herss træffes i
præstegården torsdag mellem
kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 36
E-mail: lkp@km.dk
Mandag fridag.

Menighedsrådsmøder:

I år vil kammerkoret AmaCantus komme og synge julen ind for
os. Navnet AmaCantus relaterer til det latinske “amare”, der
betyder “elske”, og “cantus”, der betyder “sang”. “Ama” refererer samtidig til Amager, hvor koret har sine rødder. Korets
repertoire spænder bredt – kom selv og hør!
Vi ser frem til en hyggelig og stemningsfuld oplevelse i Kvanløse kirke.

www.nj-k.dk

Sæt allerede nu
kryds ved den
4. marts kl. 17:
Kirke og kødsovs
med tøndeslagning
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Nytårskoncert 2011
i Nr. Jernløse Kirke
Søndag den 9. januar kl. 15.00

Filmklubaften i præstegårdssalen
Onsdag den 9. februar kl. 19.00
Denne aften skal vi se en dansk film, som handler om vilje og
mod til at kæmpe mod systemet for sin ret.
Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 eller e-mail
slla@km.dk

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle
i Nr. Jernløse Præstegård
Den 10. dec. kl. 09.30:

På foranledning af og i samarbejde med Lions Club Jernløse afholder Kvanløse og Nr. jernløse Menighedsråd årets
nytårskoncert med kongelig operasangerinde Annette
Lindbjerg Simonsen og pianist Anne-Lise Skov (tidl. Docent v. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium).
Der vil blive opført en forrygende nytårscocktail af: Opera,
operette, musical og populæsange.
Efter koncerten vil der være mulighed for hygge og socialt
samvær i Løvehulen, hvor der kan købes kaffe og kage, øl,
vin og vand.

Sang og rytmik for babyer
– succesen fortsætter!
Marianne Ljungberg-Jensen begynder igen på en frisk med
”Sang og rytmik for babyer” først i det nye år.
Torsdag formiddag kl. 10-12,
første gang torsdag d. 13. januar.
Tilmelding på mail
marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76.
Gamle som nye babyer er velkomne!

”Julehygge
i den gamle præstegård”
Velkommen til en god, hyggelig og atmosfærefyldt formiddag i julens tegn. Du kommer garanteret i julestemning
inden du går hjem!
Den 21. jan. kl. 09.30:

”Hver fugl synger med sit næb”
Andreas Møller Petersen, som er blindfødt, vil fortælle om,
hvordan han trods sit handicap har lært at begå sig i den
seendes verden. Endvidere vil han give smagsprøver på sit
bemærkelsesværdige speciale: Naturtro gengivelse af fuglestemmer! Da Andreas besøgte os for godt fire år siden
var det en stor succes, som fortjener gentagelse – snyd ikke
dig selv: Mød op!
Den 18. febr. kl. 09.30:

”Den sidste Station”
Denne formiddag skal vi se filmen ”Den sidste Station” som
skildrer tre kvinders meget forskellige oplevelser med at forlade deres hjem og blive plejehjemsbeboere.
Spørgsmålene stilles af filmen – svarene må vi selv finde!
Samuel runder formiddagen af med betragtninger og
overvejelser over filmen.
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Gudstjenesteliste
28. november

1. s. i advent

Nr. Jernløse
10.30 SLL

Kvanløse
13.30 SLL*

Sdr. Jernløse
16.00*

Søstrup
Ingen

5. december
12. december
19. december
24. december
25. december
26. december
31. december

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsaften

Ingen
10.30 SLL
09.00 SLL
13 + 16 SLL
10.45 SLL
09.30 LK
Ingen

09.00 LK
15.00*
10.30 SLL
14.30 SLL
09.30 SLL
Ingen
Ingen

Ingen
9.00 SLL
10.30
16.30
9.00
14.00*
15.30*

16.00*
Ingen
9.00
15.00
10.30
Ingen
14.00*

1. januar
2. januar
9. januar
16. januar
23. januar
30. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h. 3 konger
2. s. e. h. 3 konger
3. s. e. h. 3 konger
4. s. e. h. 3 konger

14.00 SLL
10.30 SLL
15.30*
09.00 SLL
10.30 SLL
Ingen

16.00 SLL
Ingen
09.00 LK
10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL

Ingen
Ingen
Ingen
10.30
9.00 SLL
Ingen

Ingen
9.00 SLL
10.30
9.00
Ingen
9.00 SLL

2. februar
6. februar
13. februar
20. februar
27. februar

Kyndelmisse
5. s. e. h. 3 konger
S. s. e. h. 3 konger
Septuagesima
Seksagesima

19.00 SLL
10.30 SLL
09.00 SLL
10.30 SLL
09.00 SLL

Ingen
09.00 SLL
10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL

Ingen
10.30
9.00
Ingen
Ingen

Ingen
9.00
10.30
9.00 SLL
19.00*

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

Aktivitetsliste
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Hver torsdag kl. 17.00 meditationgruppe i Sdr. Jernløse kirke.
Hver torsdag kl. 10-12, sang og rytmik for babyer. Første gang torsdag d. 13. januar.
28. november kl. 16.00, adventsgudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke
9. december kl. 19.00, julekoncert i Sdr. Jernløse kirke
10. december kl. 9.30, formiddagscafé i Nr. Jernløse Præstegård ”Julehygge i den gamle præstegård”
12. december kl. 19.30, julekoncert i Søstrup kirke
12. december kl. 15.00, julekoncert i Kvanløse Kirke
1. januar kl. 14.00 og kl. 16.00. Der bydes på kransekage og champagne efter gudstjenesten.
9. januar kl. 15.00, nytårskoncert i Nr. Jernløse Kirke
21. januar kl. 9.30, Formiddagscafé i Nr. Jernløse Præstegård, ”Hver fugl synger med sit næb”
1. februar kl. 19.00, inviterer vi til årets første fællesmøde i Sdr. Jernløse menighedssal, med titlen ”Vort Afrika”
2. februar kl. 19.00, i Nr. Jernløse Kirke, fællesarrangement Kyndelmisse
18. februar kl. 9.30, formiddagscafé i Nr. Jernløse Præstegård, ”Den sidste Station”
22. februar kl. 19.30, i præstegårdssalen, Nr. Jernløse præstegård fællesarrangement v. Asger Baunsbak-Jensen

Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:

SDR. 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. 12-13 på tlf. 59 18 36 82
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.

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

KVANLØSE:

SØSTRUP SOGN

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

Organist (vakant): Anker Axelsen
Kirkesanger: Vakant
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 lørdagen forinden indtil kl. 16.00
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis.
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

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.

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, forældrenes 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 afgørelsen. 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 danske 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

Aftensang i december
Hver onsdag i december måned er der aftensang i Sdr. Jernløse
kirke kl. 17.00 – en stille stund i kirken med et par smukke julesalmer, en læsning og et Fader vor. Kom og oplev kirken i mørket og budskabet om lysets fødsel og mærk julens skønhed i
fred og ro, lys og glæde.
Aftensangen varer ca. 20 minutter og er for alle uanset sogn.

Meditationsgudstjenester
Disse gudstjenester er nu blevet en fast del af vores program.
Hver den sidste søndag i måneden, så vidt det nu er muligt, er
der mulighed for at opleve en meget smuk og rolig gudstjeneste
i én af vore to kirker, en gudstjeneste, hvor roen, freden, åndeligheden og musikken er i centrum. Disse aftener afholdes ud
fra tanken om, at vi bedst kan ”høre” Gud i stilheden, hvilket
betyder, at der ikke skal være for mange ord, men derimod
masser af mulighed for fordybelse og eftertanke. Er du ikke til
den traditionelle gudstjenesteform, er dette værd at afprøve i
din søgen efter nærvær og nærhed.
Gudstjenesten begynder kl. 19.00.

Første søndag i Advent
Vi starter som altid december måned med en lysfyldt og rolig
aftengudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke. Gudstjenesten starter kl.
16.00 og afsluttes med gløgg og æbleskiver i menighedssalen.
Advent betyder ”han kommer” og denne dag påbegynder hele
den kristne kirke nedtællingen til Jesu fødsel julenat. Vær
velkommen!
L.K.

Nytårsaften.
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Igen i år afholdes nytårsgudstjenesten på
selve nytårsaften – hhv. i Søstrup kirke kl.
14.00 og i Sdr. Jernløse kirke 15.30. Efter
gudstjenesten serverer menighedsrådene
et glas champagne og lidt kransekage og
vi får lejlighed til at ønske hinanden et
godt og lykkebringende nytår.
På glædeligt gensyn.
Menighedsrådene.

Julekoncert i Søstrup
Søndag den 12. december kl. 19.30 synger vi julen ind i
Søstrup med Danmarks ældste folkekor, Holbæk Sangkor.
Koret fejrede 160 års jubilæum i 2010.
Efter denne smukke julekoncert byder vi på et glas gløgg m.m.
Menighedsrådet.

Julekoncert i Sdr. Jernløse
Torsdag den 9/12 kl. 19.00 synger vi julen ind i Sdr. Jernløse
kirke på en ny og meget spændende måde. Denne aften gæstes
vi af middelalderkoret Aventura, som kommer og synger middelalderlige sange for
os. Aftenen byder på en
totaloplevelse, da koret
optræder i middelalderdragter og ikke kun synger, men også opfører
danse, der passer til. Se
evt. korets hjemmeside
www.aventura.dk
Kom og oplev en særpræget og smuk julekoncert af nye, men dog gamle dimensioner.
Traditionen tro, byder menighedsrådet på kaffe og lagkage i
menighedssalen.
Menighedsrådet.

”De 9 læsninger”

Vintermøder

2. søndag i advent holder vi ”De ni læsninger” i Søstrup kirke.
Det er en særlig og stemningsfuld gudstjeneste, der byder på
julesalmer og ni forskellige læsninger fra både det gamle og det
nye testamente, læsninger, som bebuder Jesu fødsel og liv.
Gudstjenesten begynder kl. 16.00 og er som alt andet i vores
kirker, for alle uanset sogn!
L.K.

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

Meditationsgruppe
Hver torsdag kl. 17.00 holder vi meditation i Sdr. Jernløse
kirke. Det kræver ingen forberedelse, ingen særlige evner, blot
trangen til fordybelse og ro. At meditere i kirkerummet er en
meget særlig og smuk oplevelse og meget er os givet på forhånd
– i 800 år har vores kirke suget af menneskers tro, håb og
kærlighed, deres sorg og glæde, deres åndelighed og åndrighed
og det mærkes tydeligt.
Meditationen er guided, hvilket betyder, at jeg taler deltagerne
”ned” til en meditativ tilstand af ro. Meditationen varer ca. 30
minutter og afsluttes altid med et Fader Vor. Enhver med trang
til fordybelse er velkommen.
L.K.

Julehygge i Seniorklubben
Torsdag den 16. december inviterer vi, igen i år, til julehygge i
menighedssalen i Sdr. Jernløse. Vi ser en god gammeldags
dansk julefilm og drikker kaffe med julekage til. Alle er
velkomne.
L.K.

Studieorlov
Inden en præst kan blive ordineret til embede, skriver hun
under på det såkaldte præsteløfte, det løfte, på hvilket hun,
blandt andet, sværger at forkynde evangeliet rent og purt, at
forvalte sakramenterne med al ærefrygt og sømmelighed og at
danne og dueliggøre sig til dette hellige embede, som hun er
indsat i og ansat til at bestride.
Derfor, i overensstemmelse med mit præsteløfte, holder jeg
studieorlov fra den 17/1 – 31/1 og glæder mig til at dygtiggøre
mig teologisk. I perioden henviser jeg til Samuel Leth-Larsen,
Nr. Jernløse.
L.K.

”Vort Afrika”
Tirsdag den 1. februar inviterer vi til årets første fællesmøde
i Sdr. Jernløse menighedssal, med titlen ”Vort Afrika”. Det er
Jesper Berg Hansen fra Lille Knabstrup og Nanna Rust, der
kommer og fortæller om deres tur til Afrika, til Ghana og Tanzania, hvor de valgte at bo og arbejde i et par måneder og
dermed opleve dette fantastiske kontinent som ”insidere”.
Både Nanna og Jesper arbejdede og boede lokalt, begge hos
en lokal familie og dette ophold gav dem et nyt og langt mere
nuanceret syn på Afrika, som de gerne vil fortælle os om
igennem ord og billeder.
Kom til et spændende foredrag baseret på personlige
oplevelser og indtryk og få to unge menneskers syn på deres
Afrika.
Foredraget starter kl. 19.00 og er gratis.

Kyndelmisse
Den 2. februar kl. 19.00 i Nr. Jernløse Kirke
Midt i mørket vil vi fejre lysmesse. En meditativ, stemningsfuld og smuk gudstjeneste, hvor levende lys, livgivende ord
og åndfuld orgelspil vil jage skyggerne på flugt. Efter gudstjenesten bydes på varm suppe i præstegården.

Tirsdag den 22. februar kl. 19.30 i præstegårdssalen,
Nr. Jernløse præstegård

v. Asger
Baunsbak-Jensen:
”At være dreng i Nr. Jernløse sogn
under krigen”
Måske årets foredrag?
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BAGSIDEN
FORTSAT FRA FORSIDEN....
Moderne mennesker bruger næppe meget tid på som
vore forfædre at tælle alle jordens engle og diskutere
deres køn eller som salmedigterne i poesien at udtrykke
forestillingerne om den første julenats engle.
Mange moderne mennesker har i det hele taget meget
svært ved overhovedet at tro på eksistensen af englene,
selvom de i denne tids juleudstillinger er afbildet overalt
i alle skikkelser og ofte med musikinstrumenter eller syngende.
Vore sanser er ikke, hvad de har været. Vores konkrete
barmhjertighed måske heller ikke. Vi kan ikke som den
onde og arrige hyrde i Selma Lagerlöfs fortælling om julenat uden videre se, hvad hyrden kunne se, da han viste
barmhjertighed. Da blev hans øjne opladt, og han så,
hvad han ikke før havde kunnet se, og han hørte, hvad
han ikke før havde kunnet høre.
Han så englene, og han hørte deres sang om, at i denne
nat var frelseren født, han, der skulle frelse verden fra
dens synder. Overalt, hvor han vendte sit blik, stod de,
englene. Der var en sådan uendelighed af jubel, glæde
og sang. Og han blev så glad, at han faldt på sine knæ og
takkede Gud, skriver Lagerlöf.
Og den gamle farmor, der er fortælleren i julelegenden,
sukker og fortsætter: ”Men hvad den hyrde så, det kunne
vi også se, thi englene kommer flyvende ned fra himlen,
hver julenat, hvis vi blot havde øje for dem”.
Og så lagde farmor sin hånd på mit hoved og sagde:
”Dette må du ikke glemme, for det er lige så sandt, som
at jeg ser dig, og du ser mig. Det er ikke lys og lamper, det
kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det
væsentlige. Men det, som er fornødent, er, at vi har øjne,
som kan se Guds herlighed.”
Glædelig jul.

Hej piger og drenge!
Syng med Panna
Kom med i Børneog Ungdomskoret
Salmecyklen
쐽 Vi synger rock, gospel, klassisk og salmer.
쐽 Vi synger hurtigt, højt, ganske stille og inderligt.
쐽 Vi synger og danser til sang.
쐽 Vi synger og spiser kage – mums!
쐽 Vi synger onsdage fra 14-15 i præstegården.
쐽 Vi synger nogle søndage i kirken – når vi er blevet
gode.
쐽 Vi synger til koncerter.
쐽 Vi synger nogle gange med et venskabskor i Danmark.
Dem skal vi besøge.
쐽 Vi synger med kor i udlandet – hip hurra, så rejser vi
sammen verden rundt og synger!
Kom og syng. Og hav det sjovt. Tag din ven og veninde
med! Det er gratis at være med! Mulighed for at blive hentet og fulgt tilbage til Nr. Jernløse Skoles SFO.
쐽 Du skal synge, når du er i godt humør!
쐽 Du skal synge, når du trænger til at komme i godt
humør!
쐽 Du skal synge, når du vil sætte andre i godt humør!
Vi mødes første gang onsdag den 6. januar, kl. 14.00-15.15
i Nr. Jernløse Præstegård.
Alle er velkomne fra 7 -16 år.
Måske bliver der med tiden 2 kor.
Nærmere oplysninger og tilmelding hos:
Panna, korleder og organist
Tlf. 29 28 86 30
Samuel, sognepræst
Tlf. 59 18 31 27

Af Birthe Rønn Hornbech, Kristeligt Dagblad dec. 2008.
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