
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Kender du det, at du får sagt eller gjort nogle ting, som du
fortryder? Du ville ønske, at det skete aldrig var sket, eller
det sagte aldrig var blevet sagt. Men der er ikke noget at
gøre – uanset hvor meget du fortryder eller angrer, kan det
ikke ændres, for tiden kan ikke spoles tilbage. 

Eller måske forholder det sig modsat? Du er egentlig
ganske godt tilfreds med dig selv. Alt hvad du har sagt
er rigtigt, og alt hvad du har gjort er godt. Du har
ingen grund til at fortryde noget som helst, tænker
du, for det er de andre der tager fejl! 

Hvad er bedst? Enten at ligge søvnløs på grund af
ord eller handlinger du har fortrudt, eller leve på
en løgn om egen ufejlbarlighed? Ingen af delene er
godt! For render man ustandselig rundt og bebrejder sig
selv sine dumheder og fejltagelser, ender ens selvværd
med at være lig nul. Og modsat: Fortrænger man alle sine
fejl bag indbildsk opblæsthed, får man højere tanker om
sig selv end der er dækning for. 

Hvad så? Måske er det på tide at stoppe op og forsøge med
forsoning eller selverkendelse? For når vi forsoner os med
fortidens fejltagelser, med vore medmennesker og med os
selv, kan vores mindreværd forvandles til mereværd. Og
når vi tør erkende, at vores indbildske overlegenhed ikke
altid har ret, får vi et mere ægte og sandfærdigt billede af
os selv og andre. 

Når det gælder forsoning og selverkendelse, kan kirken
også være med. Forsoning og selverkendelse er nemlig

ikke kun et humanistisk anliggende – det er også en cen-
tral og ufravigelig del af den kristne tro, der har sin be-
grundelse i Guds tilgivelse og kærlighed. Alle, uden
undtagelse, er vi nemlig elsket af Gud, og går det først op
for os, giver det os mod til at se os selv i spejlet og hinan-
den i øjnene.     

Samuel Leth-Larsen 

Bring balance i dit liv!
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Børnekoret 
Salmecyklen 
er kommet godt
fra start
Men der er stadig plads til
flere sangglade børn i alderen
6-15 år. Der øves onsdag ef -
termiddag. Henvendelse vedr.
denne aktivitet kan rettes til
organist og korleder Panna
Brinkmann på tlf. 29 28 86 30
el. mail panna.ildi@yahoo.com  

Menighedsråds-
møder

Nr. Jernløse sogn:
Tidspunkt for næste me -
nighedsrådsmøde er ved
redaktionens slutning end -
nu ikke fastsat. Tid og sted
for afvikling af næste me -
nig hedsrådsmøde vil blive
opslået i udhængsskabet
ved graverkontoret, når
mødet er programsat.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 1. marts kl.
19.00 er der regnskab-
smøde i præstegårdssalen,
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup. 

CONTRAST - fra jazz og gospel til Vivaldi
Forårskoncert i Kvanløse Kirke onsdag den 4. maj kl. 19.30

Denne aften er det en fornøjelse at kunne byde velkommen til
CONTRAST, der består af sangerinderne Deborah Herbert og
Kristina Vidic samt vores organist – og pianist – Panna
Brinkmann. Koncerten byder på et særdeles alsidigt program,
der spænder lige fra sprøde jazz-toner til arketypiske, klassiske
værker. Deborah Herbert er jazz-sangerinde, og hun fremfører
ved koncerten både jazz- og gospel-stykker, mens Kristina Vidic
står for programmets klassiske del bl.a. med værker af Carl
Nielsen og Vivaldi. De to sangerinder akkompagneres af Panna
Brinkmann på klaver. CONTRAST er en sjælden, kontrapunk-
tisk leg mellem to af Danmarks største sangtalenter, begge på
vej ind på den internationale scene. Men også en leg mellem
to musikalske genrer, kulturer og personligheder, der sjældent
får lov til at spille op til hinanden. Næsten som en musikalsk
dyst. Velkommen til en musikalsk inspirerende aften! 

”Kirke og kødsovs” med efterfølgende
tøndeslagning i Præstegården
Fredag den 4. marts kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke

Igen i år vil vi gerne se børn fra sognene til børnegudstjeneste
i Nr. Jernløse Kirke. Kom udklædte eller som I er – alle er
velkomne. Efter gudstjenesten vil vi slå katten af tønden oppe
ved Præstegården. Der vil være en tønde for de små og en
tønde for de store. Hvem mon skal hyldes som kattekonge og
kattedronning i år? Som sædvanlig bydes der også denne aften
på børnevenlig aftensmad i Præstegårdssalen. 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. 
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Formiddagscafé
– hyggeligt fredagssamvær for alle for alle,

der har tid og lyst! 

Den 18. marts kl. 09.30 – ”En barndom i skyggen af kri-
gen”. Hans Peter Tams vil denne formiddag fortælle om
sine barske og utrolige opvækstår i skyggen af 2. verden-
skrig, som endte med at bringe ham fra Polen til Danmark. 

Den 29. april kl. 09.30 – ”Fra fodermester til indremis-
sionær” Egild Jensen vil denne formiddag fortælle om et
langt og spændende liv som indremissionær forskellige
steder i Danmark og give os et indblik i det hjørne af
Folkekirken, som kalder sig Indre Mission.

Filmklubaften i præstegårdssalen 
Den 11. maj kl. 19.00

Denne aften vil vi se en film som hvert eneste år er et stort hit
i konfirmandundervisningen. En film med et kristent budskab
set fra en skæv og humoristisk vinkel. Filmen er ikke dogmatisk
korrekt, men alligevel formår den at sætte nogle tanker i gang.
Velkommen!
Filmklubben er for medlemmer – der er fortsat plads til nye
medlemmer. Nærmere oplysning om denne aktivitet fås hos
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 el. mail
slla@km.dk Efter filmen vil der blive budt på lidt godt at spise
og drikke.  

Årets konfirmander 2011
Så nærmer forårets konfirmationer sig med stormskridt. En flok
aktive, håbefulde – og til tider irriterende og provokerende –
unge mennesker har valgt at lade sig konfirmere. Drenge bliver
til mænd og piger bliver til kvinder – sådan da!! Stort til lykke
med jeres beslutning – må Gud velsigne jer alle fremover.

Kvanløse kirke
Den 8. maj konfirmeres:

Kl. 10.30
Jacob Berntsen
Clara Abildgaard Jensen

Nørre Jernløse kirke
Den 15. maj konfirmeres:

Kl. 9.00
Rasmus Jartvar Olsen
Ida Nielsen Slesvig
Emma Klitgaard Rasmussen

Kl. 11.00
Emil Sivebæk Heller Jensen
Frederik Helleberg Kaae
Nikolaj Nilaus Albrektsen
Jakob Jensen
William Greiff Fullerton
Lucas Borch
Casper Skaarup Ovesen
Niclas B. B. Hesteng Sørensen
Casper Bredahl Jensen
Sofie Amalie Krasilnikoff

Nørre Jernløse kirke
Den 20. maj konfirmeres:

Kl. 9.00
Mathias B. Bolander Gyldholm
Lau Viskum Nielsen
Christian Glerup
Adam Jøhnk Petersen
Oliver Friis Christensen
Cecilie Hjelm Hvass Hansen
Laura Hartmann
Xenia Gronemann Lindholt
Tanja Korsled
Dorthea Tind Westmann

Kl. 11.00
Jacob Martens
Mike Granno
Simon Ellehøj Jensen
Mads Schackinger Ottesen
Andreas Gudmand Edholm
Sebastian B. Kristiansen
Mikkel Kaae Juul Sørensen
Morten Dam
Caroline Holm Vestergård
Sofie-Amalie Lambert
Yasmin Ouchrif Laursen

Konfirmander der skal 
konfirmeres i andre kirker:
Jacob Lars Pedersen
Willy Mollerup
Louise Mannich Christensen
Mie Lemming Pedersen

Palmesøndag i Nr. Jernløse Kirke
Denne dag er vi så heldige at vores børnekor Salmecyklen vil
komme forbi og synge et par sange for os til gudstjenesten – vi
glæder os!

Skærtorsdag aften: 
Oste- og pølsebord i præstegården 
Igen i år vil vi fejre kirkens største højtid, påsken, 
med lidt godt at spise og drikke i Nr. Jernløse 
præstegård skærtorsdag aften. Efter aftens guds-
 tjenesten i Nr. Jernløse Kirke er alle velkomne 
til en hyggelig stund i præstegården, hvor vi hygger 
os, taler med hinanden og glæder os over fællesskabet.  
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
4. marts ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL*
6. marts Fastelavns søndag 10.30 LK Ingen 14.00LK* Ingen

13. marts 1. s. i fasten Ingen 14.00 SLL 09.00LK 10.30LK
20. marts 2. s. i fasten 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 14.00 SLL
27. marts 3. s. i fasten 09.00 LK Ingen 10.30LK Ingen

3. april Midfaste 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 19.00LK
10. april Mariæ bebudelse Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00SLL
17. april Palmesøndag 10.30 SLL* 09.00 SLL 14.00LK* Ingen
21. april Skærtorsdag 19.00 SLL* 10.30 SLL 17.00*LK Ingen
22. april Langfredag Ingen 10.30 SLL Ingen 10.30*LK
24. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30LK 09.00LK
25. april 2. påskedag 09.00 LK Ingen Ingen 10.30LK

1. maj 1. s. e. påske Ingen 10.30 SLL 09.00SLL Ingen
8. maj 2. s. e. påske Ingen 10.30 Konf.* 09.00LK 10.30LK

15. maj 3. s. e. påske 9 + 11 Konf.* Ingen 10.30*LK Ingen
20. maj Bededag 9 + 11 Konf.* Ingen 10+11.30*LK Ingen
22. maj 4. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 10.30*LK
29. maj 5. s. e. påske 09.00 LK Ingen Ingen* 10.30LK

2. juni Kristi himmelfart Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00SLL

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

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
Hver onsdag kl. 17.00 – 17.30, hverdagsmeditation i Sdr. Jernløse kirke
6. marts kl. 14.00, fa ste lavnsgudstjeneste for børn og voksne i Sdr. Jernløse kirke.
4. marts kl. 17.00 ”Kirke og kødsovs” i Nr. Jernløse Kirke med efterfølgende tøndeslagning i Præstegården

18. marts kl. 09.30. Formiddagscafé - ”En barndom i skyggen af krigen”v Hans Peter Tams
22. marts kl. 19.30,  fællesmøde i Sdr. Jernløse menighedssal -  Martin Rasmussen.
21. april, oste- og pølsebord i præstegården, Nr. Jernløse
29. april kl. 09.30. Formiddagscafé - ”Fra fodermester til indremissionær” Egild Jensen
4. maj kl. 19.30, forårskoncert i Kvanløse Kirke - “Contrast”
5. maj, kl. 19.30, forårskoncert i Søstrup - ”Daily Swingers”

11. maj kl. 19.00, filmklubaften i præstegårdssalen, Nr. Jernløse
29. maj kl. 14.00, sommerkoncert i Sdr. Jernløse -”De varme kastanjer”
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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. 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
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 øvrige arrangementer 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: Regina Juul Sørensen
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. 

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. 470,- 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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Hverdagsmeditation
Hver onsdag kl. 17.00 – 17.30 mødes vi i Sdr. Jernløse kirke til
ro og fordybelse, eftertænksomhed og meditation. Det kræver
ingen forkundskaber at være med, så kom endelig. 

L.K.

Fastelavn
Søndag den 6. marts fejrer vi fastelavn med en festlig fa ste -
lavnsgudstjeneste for børn og voksne kl. 14.00 i Sdr. Jernløse
kirke. Efter gudstjenesten går vi over i laden og slår katten af
tønden og spiser fastelavnsboller og drikker varm kakao og kaf -
fe, som vi plejer. Jeg glæder mig til at se festlige og fantasifulde
udklædninger i kirke og lade. Alle er velkomne uanset sogn.

L.K.

Konfirmander i 2011

Store Bededag i Sdr. Jernløse 10.00 og 11.30:
Nanna Maria Larsen.
Emil Kristian Helsby.
Jeppe Nørbæk Laursen.
Andreas Rodin Pedersen.
Alba Felicia Rolsted.
Andreas Braun.
Sofie Toftegaard Bager.
Oliver Albin Wiegaard Nyström.
Sara Sofie Lassen.
Daniel Bredde Schäffer.
Jacob Lund Petersen.
Karen-Emilie Brandstrup Larsen.
Kristine Lyngby Göllnitz.
Mathilde Sif Frydensberg Nicolaisen.
Christoffer Kjær Poulsen.
Marie Plovstrup.
Frederikke Visbech Frantsen
Ida Helmark

Søstrup den 22. maj kl. 10.30.
Emma Østerby Vorregaard .
Lucas Balling.

Sommerkoncert i Sdr. Jernløse
Søndag den 29. maj kl. 14.00 synges sommeren ind i Sdr. Jern-
løse af ”De varme kastanjer” – et rytmisk kor, bestående af 2

mænd og 5 kvinder under ledelse af pianist Anne
Steen fra ”Poplich Service”. Repertoiret spænder
bredt fra Moonjam til Tue West og giver os dermed
en stemning af sol og sommer og nyudsprungen

bøgehæk. Giv jer selv en livsglad oplevelse og kom
til koncert i jeres kirke. Efter koncerten bydes der på
en let forfriskning i solen.

Alle er velkomne til koncerten, der naturligvis
er gratis.

Sdr. Jernløse menighedsråd.

Forårskoncert i Søstrup
Torsdag den 5. maj, på dagen for Danmarks be-

frielse, inviterer Søstrup kirke til et brag en kirke -
koncert, hvor friheden og glæden er i højsædet.
Det er det festlige orkester ”Daily Swingers” der

kommer og spiller et repertoire af både folkemusik,
jazz og gospel for os, så der er rig mulighed for at

klappe og swinge på kirkebænken. Orkesteret består af tre
musikere fra Greve og den lokale jazz- og kirkesangerinde
Regina Juul Sørensen. Koncerten starter kl. 19.30 og der er,
naturligvis, gratis adgang.
Efter koncerten bydes der på en forfriskning i våbenhuset.

Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder
Søstrup:
24. marts kl. 19.00 hos Peter Harboe, 
Lærkevang 2, Borup, 4300 Holbæk.
28. april kl. 19.00 hos Jan Mogensen, 
Sasserupvej 11, 4300 Holbæk.
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Skærtorsdag
Traditionen tro fejrer vi nadverens indstiftelse Skærtorsdag aften
ved en fælles gudstjeneste for vores to sogne. Vi starter kl.
17.00 i Sdr. Jernløse kirke og går bagefter over i menigheds -
salen, hvor vi spiser middag sammen og har en hyggelig aften.
Som altid serverer vi lam, vin og brød. Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådene

Langfredag
På denne eftertænksomme dag holder vi liturgisk meditations-
gudstjeneste i Søstrup kirke kl. 10.30. Ved gudstjenesten læses
Lidelseshistorie om Kristi sidste timer, vi lytter til musik, synger
salmer og nyder roen i kirkerummet. Gudstjenesten er fælles
for vores to sogne, men alle er naturligvis velkomne.

L.K.

Familiegudstjeneste Palmesøndag
Denne søndag indledes påsken i Søstrup med palmer, påske-
liljer og påskens fortælling i en familievenlig udgave. Har I ikke
helt styr på Påskens begivenheder, så kom i kirke og find ud af,
hvad de andre snakker om! 
Efter gudstjenesten serveres en kop kaffe og en sodavand i
våbenhuset. Alle er velkomne.

L.K.

Konfirmanderne laver kirke
Søndag den 15. maj kl. 10.30 holder konfirmanderne deres helt
egen gudstjeneste, inden deres konfirmation. De unge står selv
for det hele, lige fra pyntning af kirke til prædiken og altergang.
Kom endelig til denne meget særlige gudstjeneste, hvor konfir-
manderne med stor entusiasme viser, hvad de kan. 

L.K.

Aftengudstjenester
Vi holder stadig meditative aftengudstjenester, men de falder
ikke altid på den sidste søndag i måneden – hold derfor øje
med datoerne. 
Disse gudstjenester er ikke helt som den sædvanlige søndagst-
jeneste, da de er mere ordfattige og hovedsagelig har fokus på
ro og eftertænksomhed. En lise i al hverdagens travlhed.
Alle er velkomne til disse sjælefredsfremmende gudstjenester.

L.K.

Fællesmøde

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 inviteres alle, der har in-
teresse i at høre om politiets arbejde på godt og ondt, til
fællesmøde i Sdr. Jernløse menighedssal. Det er vores
lokale tv-helt Martin Rasmussen, der kommer og fortæller
om sit arbejde, med særlig fokus på COP 15, hvor Martin
var en del af politistyrken. Lyt og lær, stil spørgsmål og bliv
klogere på en verden, der er ukendt for de fleste af os.
Alle er velkomne.

Menighedsrådene.

Vidste du at……..
Nr. Jernløse sogn har 2415 indbyggere, hvoraf de 2143 er
medlemmer af Folkekirken, hvilket svarer til en medlems -
procent på 88,7 %

Kvanløse sogn har 569 indbyggere, hvoraf de 486 er
medlemmer af Folkekirken, hvilket svarer til en medlems -
procent på 85,4 %

Sdr. Jernløse sogn har 671 indbyggere, hvoraf de 568 er
medlemmer af Folkekirken, hvilket svarer til en medlems -
procent på 84,6 %

Søstrup sogn har 622 indbyggere, hvoraf de 519 er
medlemmer af Folkekirken, hvilket svarer til en medlems -
procent på 83,4 %

(Kilde: sogn.dk – tallene opgjort pr. 1. jan. 2010)
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Ved Sogneindsamling
2010 samlede ca.
23.000 indsamlere i
Dan mark 16 mio. kroner
ind til Fol ke kirkens Nød-
hjælps arbejde.

Sultens onde cirkel kan brydes

I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn
med sulten som en konstant og reel trussel, bl.a. fordi regn-
tiden er blevet mere uberegnelig. I flere år kæmpede de med
svigtende høst, dårlig kost og mangelsygdomme, der
svækkede hele familien. 
Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået
en trædepumpe med tilhørende slanger. Med trædepumpen

kan både børn og voksne ’træde’ vand op fra brønden, og
slangerne leder vandet ud til afgrøderne i marken uanset om
det er regntid eller ej. Familien kan nu producere flere
grøntsager, end de selv kan spise. De mange grøntsager har
givet hele familien mere energi og overskud – og ved at sælge
de overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Car-
oline Mutinta sende alle børnene i skole.

Søndag d. 13. marts 2011 sender Nr. Jernløse og Kvan-
løse sogne i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp
indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sul-
ten i verden ved den årlige sogneindsamling. På tværs af
generationer vil vi denne dag arbejde sammen om et
fælles mål; at samle så mange penge ind til verdens fat-
tige som muligt.
Endvidere er det vores ønske, at sogneindsamlingen må
være en rigtig god oplevelse for vores konfirmander, når
de ser og erfarer, at det nytter at løfte i flok. Vil du være
med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre
deres liv? Tak om I vil tage godt mod indsamlerne! Har
du lyst til at være indsamler, så henvend dig til indsam-
lingsleder Kamilla Harrison på tlf. 41 57 60 67 el.
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 og hør
nærmere. Indsamlingen vil finde sted søndag formiddag. 

Foto: Mike Kollöffel

Foto: Rune Hansen Foto: Rune Hansen Foto: Rune Hansen
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