
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Julen er hjerternes fest !!!
I oktober måned så jeg de første ruller med marcipan og de
første poser med juleflæsk stablet ovenpå hinanden til
skræk og advarsel for de fleste voksne, nede i Netto. Gisp,
tænkte jeg – er det allerede jul?

Er der virkelig allerede gået et år, siden vi med røde hek-
tiske kinder piskede rundt mellem nisser og musetrapper
og rødkål og flæskesteg og forventninger og krav og fami-
liefnidder og prøvede på at få alle enderne til at mødes?
Til alt held bemærkede jeg, at det stadig kun var oktober -
den gang nede i Netto.

Men nu, nu er det alvor, nu er marcipanen og juleflæsket
og glanspapiret ikke længere en provokation til alle os
 voks ne, der synes at julen begynder i december – for nu er
det december. 

December, denne dejlige måned, denne modsætnings-
fyldte måned, der paradoksalt nok rummer både glæde og
splid, lækkersult og overmæthed, håb og skuffelser, fred-
fyldte stunder og stress og alt for hektiske pletter på halsen,
der gløder om kap med øjne fulde af julelys.

For december er en blandet landhandel for de fleste og en
noget speget affære for rigtig mange mennesker.

Og jeg er ked af at sige det: men julen er en hård tid for
mange! Og jeg ved godt, at denne spalteplads burde
bruges til kandis og vaniljekranse og små søde englebasser,
der synger om barnet i Betlehem, men faktum er bare, at
det er de færreste, der oplever en jul uden gnidninger eller
skuffelser eller bitre minder om en tid, hvor familien gik
fra hinanden i vrede over at det blev and i stedet for gås.
For vi holder alle sammen så fast på vores eget i denne så
sårbare tid, at hjemmene risikerer at blive en krigszone i
juledagene, fordi alle vil ha ret.

Men i julens navn, i essensen af julen, som er fred og lys
og glæde, minder jeg nu mig selv og alle dem, der gen- 
kender de hektiske pletter på halsen om, at julen er Guds
kærlighedserklæring til os mennesker og et vidnesbyrd om
Guds håb for os: at vi vil elske hinanden og leve i fred og
med kærlighed til hinanden i hjerterne. For julens budskab
handler ikke kun om december måned og and eller gås,

Fortsættes på bagsiden



Farvel og tak
– store skiftedag i menighedsrådene – velkommen
I skrivende stund nærmer vi os afslutningen på den 4-årige
funktionsperiode for menighedsrådene i Nr. Jernløse og Kvan-
løse sogne. I indeværende periode er der blevet ansat ny or-
ganist, graver og gravermedhjælper. 
Endvidere blev vores nye orgel færdigt i Kvanløse Kirke, og en
ny helhedsplan for kirkegården omkring Nr. Jernløse Kirke er
ved at blive til virkelighed. På den kirkelige front er der også sat
nye skibe i søen, bl.a. Filmklub, Formiddagscafé, minikonfir-
mander. Meget andet kunne nævnes, men dette nævnt for blot
at give et lille indblik i det vigtige arbejde, som dygtige og en-
gagerede menighedsrådsmedlemmer har investeret tid og
kræfter på de seneste år. 
Herfra skal lyde en stor tak til jer alle. Forude venter så en ny
4-årig funktionsperiode, som indledes 1. søndag i advent. De
nyvalgte menighedsråd er en skøn blanding af gamle og nye
kræfter og næste kirkeblad vil indeholde en bekendtgørelse af
de nye menighedsrådsmedlemmer, og hvordan posterne i rå-
dene er blevet fordelt. 

Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 2. december
Traditionen tro inviterer be-
boerforeningen og me nig -
hedsrådet i fællesskab til
årets brag af et advents -
arrangement, som indledes
med en festlig advents -
guds tjeneste i Kvanløse
Kirke kl. 13.30, hvor Jern-
løse Horn orkester sammen
med organisten vil slå sal-
metonen an. 
Herefter tændes lysene på vel nok sognets flotteste juletræ på
parkeringspladsen overfor kirken, inden Golfklubbens kantine
på Holmegård slår dørene op til hyggeligt samvær m. gløgg,
æbleskiver og bankospil med flotte præmier – bl.a. 25 juleæn-
der! 
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.
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FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 9 2013.
Meddelelser til næste kirkeblad 
indgives til sognepræsterne senest 
den 1. februar 2013
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, 
(træffes bedst mandag-torsdag 
mellem kl. 8 og 9).
Fredag fridag.
E-mail: lkp@km.dk

Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Tidspunkt for næste menig-
hedsrådsmøde er ved re -
dak tionens slutning end nu
ikke fastsat. 
Tid og sted for afvikling af
kommende menigheds -
råds møder vil kunne ses
på hjemmesiden og i ud-
hængs  skabet ved kirkens
graver kontor, når møderne
er pro gramsat.     

Kvanløse sogn:
Onsdag den 9. januar kl.
19.00 er der menigheds -
rådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård, Hovedgaden
7, 4420 Regstrup. 

Sang og rytmik
for babyer 
– succesen fortsætter i 2013!

Marianne Ljungberg-Jensen er
igen klar på banen med ”Sang
og rytmik for babyer” først i
det nye år. Snyd ikke de små
størrelser for én på opleveren!
En time til sang & rytmik og
en time til hygge. 
Velkommen! 

Onsdag formiddag kl. 10-12,
første gang onsdag d. 16. ja   -
nuar. Tilmelding på mail 
marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76.
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Filmklubaften 
i præstegårdssalen onsdag den 16. januar kl. 19.00
Denne aften vil vi se en af nyere dansk films største succeser.
Uden at afsløre for meget kan det oplyses, at den danske fri-
hedskamp under 2. verdenskrig er filmens omdrejningspunkt.
Frihed er det bedste guld, men det kan koste dyrt! Efter filmen
vil vi hygge os med lidt godt at spise og drikke. 
Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos
sognepræst Samuel Leth-Larsen.

4. søndag i advent
For at skabe variation i julens mange 
gudstjenester, vil vi som noget nyt på 
denne søndag holde en fælles gudstjeneste for de to sogne i
Præstegårdssalen. En anderledes og alternativ gudstjeneste –
præcis hvordan gudstjenesten forløber vides ikke endnu, men
mon ikke det bliver en god oplevelse, især hvis du dukker op?

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 7. dec. kl. 09.30:
”Julehygge i den gamle præstegård” 
Velkommen til en god, hyggelig og atmosfærefyldt formid-
dag i julens tegn – kom og bliv glædeligt overrasket!

Den 11. jan. kl. 09.30: 
”Min karriere i Jernløse Kommune” 
v/tidligere direktør Torben Rasmussen, Kvanløse.
Nåede du ikke foredraget i Lokalhistorisk forening i
efteråret? Eller vil du genopleve Torben Rasmussens fine
skildring af mange spændende og gode arbejdsår i Jernløse
Kommune, så duk endelig op! Et godt lokalhistorisk oplæg
med fokus på udvikling i kommune, skattevæsen og ad-
ministration. Endvidere vil vi få et indblik i samarbejde
mellem ansatte og politikkere.  

Den 15. feb. kl. 09.30: 
”Folkekirkens Nødhjælp – at løfte i samlet flok”
Denne formiddag vil en repræsentant fra Folkekirkens Nød-
hjælp fortælle om organisationens vigtige arbejde med
bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste siden 1922, et
arbejde hvor vi også kan være med – kom og hør hvordan!

Nytårsdag
Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår 
i kirkernes våbenhuse efter gudstjenesterne 
med et lille glas og kransekage.

Kyndelmisse
– den 3. februar kl. 19 i Nr. Jernløse Kirke.
Med en dags forsinkelse fejrer vi kyndelmisse – lysmesse midt
i mørket. En meditativ, stemningsfuld og smuk gudstjeneste,
hvor levende lys, livgivende ord og åndfuld orgelspil vil jage
skyggerne på flugt! Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe i
præstegården.

Børnegudstjenester
Kirke og Risengrød!
Fredag d. 14. december kl. 17: Festlig børnejulegudstjen-
este for børn. Efter gudstjenesten serveres der risengrød for
juleglade og forventningsfulde børn og trætte forældre i
præstegården.

Fastelavn er mit 
navn, boller vil 
jeg have!
Festlig børnegudstjeneste 
m. efterfølg. tøndeslagning 
og fastelavnsboller i 
præstegården. Sæt kryds i 
kalenderen søndag den 
10. februar kl. 10.30! 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
2. december 1. s. i advent 10.30 SLL 13.30 SLL* 16.00 LK 10.30 LK
9. december 2. s. i advent Ingen 09.00 LK Ingen 16.00 LK

14. december Kirke og Risengrød 17.00 SLL* Ingen Ingen Ingen
16. december 3. s. i advent 10.30 SLL 15.00* 09.00 SLL Ingen
23. december 4. s. i advent PRÆSTEGÅRDEN 10.30 SLL* 16.00 LK* Ingen
24. december Juleaften 13 + 16 SLL 14.30 SLL 16.30 LK 15.00 LK
25. december 1. juledag 10.45 SLL 09.30 SLL Ingen 10.30 LK
26. december 2. juledag Ingen 10.45 SLL 09.30 SLL Ingen
30. december Julesøndag 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK.
31. december Nytårsaften Ingen Ingen 15.30 LK* 14.00 LK*

1. januar Nytårsdag 14.00 SLL* 16.00 SLL* Ingen Ingen
6. januar Helligtrekonger 15.00* 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen

13. januar 1. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
20. januar S. s. e. h. 3 konger Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
27. januar Septuagesima 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 19.00 LK

3. februar Seksagesima 19.00 SLL Ingen 10.30 LK 09.00 LK
10. februar Fastelavn 10.30 SLL* Ingen 10.30/14.00* Ingen
17. februar 1. s. i fasten Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL
24. februar 2. s. i fasten 10.30 SLL 09.00 SLL 19.00 LK* Ingen

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

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE PRÆSTEGÅRD

Bibelkreds – en god gammel tradition forsøges genoplivet
På opfordring er der igen i sognene efter mange års fravær blevet mulighed for at deltage i en bibelkreds. Ca. én aften om
måneden samles bibelkredsen i Nr. Jernløse Præstegård til fællesbøn og fordybelse i Bibelen. Et kapitel fra én af Bibelens
bøger (for tiden Markusevangeliet) gennemlæses på forhånd, og teksten vil efterfølgende blive drøftet og aktualiseret i
bielkredsen. Aftenen afsluttes m. kaffe, te og kage. Nærmere information hos sognepræst Samuel Leth-Larsen.
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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 
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 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: Rikke Kristiansen
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: 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: Rikke Kristiansen
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. 

Sådan forholder man sig i tilfælde af …. 
FØDSEL: Forældre skal kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket nogen jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre får faderskabet registreret ved at
aflevere eller sende en udfyldt og underskrevet omsorgs– og ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www.personregistrering.dk 

Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning. 
Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller udvalgte lørdage i sognets kirke. Ønsker man en bestemt dato, henvender man sig til præsten. 
Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst to 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 af Borgerservice i bopælskommunen.

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. 

Attester: Div. attester kan rekvireres ved henvendelse til sognepræsten eller bestilles på www.personregistrering.dk med digital signatur 

Dødsfald: Henvendelse til 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

Første søndag i advent
Som altid skyder vi julen i gang med en hyggelig gudstjeneste
i Sdr. Jernløse kirke den første søndag i advent kl. 16.00. Gud-
stjenesten bliver fyldt med masser af lys og begyndende jule-
hygge og bagefter går vi i menighedssalen, hvor der serveres
gløgg, kaffe, te og æbleskiver. I Søstrup byder vi december
velkommen ved en højmesse kl. 10.30.

Vær velkommen! Line Krogsgaard.

Familiegudstjeneste
Med december godt i gang byder vi på familiegudstjeneste i
Søstrup kirke kl. 16.00, den anden søndag i advent. Gudstjen-
esten begynder med Sdr. Jernløse Lilleskoles kor, der vil gå Lu-
ciaoptog og gudstjenesten står i det hele taget i lysets tegn, på
denne mørke vinterdag. 
Vi glæder os til at fejre, at nu er julen lidt tættere på.

Line Krogsgaard.

Fjerde søndag i advent
Lillejuleaften holdes der en tidlig aftengudstjeneste kl. 16.00,
i Sdr. Jernløse kirke så alle dem, der ikke kan nå i kirke
juleaften, får en mulighed for at lade roen falde på sig og jule-
freden sænke sig ved denne gudstjeneste. Juleevangeliet læses
op og de traditionelle julesalmer synges. Kom og hør, at julen
har bragt velsignet bud.                                  Line Krogsgaard.

Film og julehygge
Sdr. Jernløse menighedssal, tirsdag den 18. december kl. 14.00
inviterer vi alle, der har lyst, ind i varmen til julefilm og kaffe.
Vi skal se "Jul i Nøddebo præstegård" og hygge os i et par timer.
Jeg glæder mig til at se jer og tag endelig naboen med!

På gensyn, Line K.

Nytårsaften
Årets sidste aften skal naturligvis begynde i kirken! Både i
Søstrup, kl. 14.00 og i Sdr. Jernløse kl. 15.30 fejrer vi nytåret
med en dejlig gudstjeneste, der giver mulighed for at takke for
det gamle år og formulere håb for det nye. Efter gudstjenesten
serveres der champagne og kransekage. Vi glæder os til at
ønske jer et lykkebringende nytår. Line Krogsgaard.

Fastelavn
Så inviteres trolde og
feer, prinsesser og pap-
kasser, hekse og engle 
og andet godtfolk til
fastelavnsfest i Sdr.
Jernløse kirke og
præstegård. Vi starter i
kirken kl. 14.00 med
en børnegudstjeneste og bagefter går vi i laden og slår katten
af tønden og får varm kakao og fastelavnsboller. Alle er
velkomne – også de voksne, som naturligvis gerne må
komme udklædte sammen med børnene.

Vi ses!!!  Line Krogsgaard.

Aftengudstjenester
I det nye år fortsætter vi naturligvis med de populære og meget
stemningsfulde aftengudstjenester og vinterens ligger den 27/1
og den 24/2 i hhv. Søstrup og Sdr. Jernløse kl. 19.00. Kom og
oplev kirke på en anden måde og mærk forskellen!

Line Krogsgaard.

Bibelmaraton light
Mandag den 28/1 kl. 19.30 starter vi på vores bibelmaraton
light! Det betyder, at vi læser Det nye testamente fra ende til
anden og første gang skal vi gennemgå det første skrift i Det
nye testamente, nemlig Mattæusevangeliet – dette har man læst
hjemmefra. Vi mødes den sidste mandag i hver måned kl. 19.30
i menighedssalen og aftaler lektien fra gang til gang. Så er du
nysgerrig på den mest trykte og omtalte bog i verden, så kom
og vær med. Det kræver absolut intet andet end lysten til at
lære, udveksle tanker og fordybe sig.

Alle er velkomne. Line Krogsgaard.

Søndagsskole
Søndagsskolen fortsætter i det nye år og vi mødes søndage den
27/1, den 24/2, den 24/3 og den 21/4. Alle børn mellem 6 og
12 er velkomne til et par hyggelige timer med lidt letfordøjelig
kristendomsundervisning og hygge i menighedssalen. Vi starter
kl. 14.00 og slutter kl. 15.30.

Vi ses. Line Krogsgaard
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Sdr. Jernløse og Søstrup 
har fået nye menighedsråd
Der indkom ikke andre kandidater d. 12. setember ved det of-
fentlige opstillingsmøde. De to menighedsråd konstiturerer sig
inden 1. søndag i advent er så klar til en ny 4-årig periode.
Ud over menighedsrådsmedlemmerne er sognepræst Line
Krogsgaard født medlem.
Menighedsrådsmedlemmer 
i Sdr. Jernløse:
Linda Nielsen, Mads Jakobsen
og Hanne Steinicke

Fællesmøder vinteren 2013
Vinterens to fællesmøder for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne står i den sociale bevidst -
heds tegn. 

Vi starter sæsonen med den kendte debattør, frontkæmper
og forfatter dr. med. og socialoverlæge Preben Brandt, der
netop nu er aktuel med erindringsbogen ”Udenfor”.
Preben Brandt er kendt som fortaler for socialt udsatte,
hjemløse og mennesker der er udenfor systemet.

”De, der ikke nåede toget” 
– foredrag ved Preben Brandt den 31. januar kl. 19.30 i
Sdr. Jernløse menighedssal.
”I de sidste 30 år har jeg beskæftiget mig med socialt ud-
satte, hjemløse, fattige, misbrugere og psykisk syge. Det har
været mit arbejde, men mere end det. Det har været en del
af mit liv. Det har ikke været helt tilfældigt at jeg har ’valgt’
sådan og det er heller ikke gået hen over mig uden at
påvirke mig.
Det er som om der er to verdener, én for os på den grønne
gren og så én for dem, som vi har sendt ned i den sorte
gryde. Samfundsmæssigt taler man om social ulighed og
fattigdom. Bag det gemmer der sig dyb uretfærdighed og
elendighed. Men også stærke følelser og håb”.

Sæsonens andet foredrag byder på den lokale ildsjæl Stine
Welent Andersen, der torsdag den 14. marts kl. 19.30 kom-
mer til Sdr. Jernløse menighedssal og fortæller om sit ar-
bejde og livet set, igennem de store briller.

Ud af navlen og ind i livet…. 
Efter 10 år med fokus på individet - og en selvud-
viklingskultur med udgangspunkt i egen navle - er tiden vist
inde til igen at få øje på naboen og måske tænke selvud-
vikling som andet en indvikling. 
Måske skal vi i jagten på højere selvværd rykke os lidt ud af
egne behov og genfinde glæden i at være betydningsfulde
for andre.  Ikke for at fjerne fokus for vores egne problemer
– men for at få nye vinker at anskue dem fra. 
Næstekærlighed, socialopmærksomhed og frivilligt arbejde
uden glorie er omdrejningspunkter for aftenens fortælling. 

Menighedsrådsmedlemmer 
i Søstrup:
Jan Mogensen, Jan Eberholst,
Ruth Bahn, Dorthe Tødten og
Jannie Randrup

Julekoncert i Sdr. Jernløse kirke 
mandag d. 10 december 2012 kl. 19.30
Årets julekoncert  bliver i år med operasangerinden Brit-Tone
Müllertz. Brit-Tone fik sin diplomeksamen i 2005 fra Det Kgl.
Danske Musikkoonservatorium efter studier ved Hanna Hjort
og Susanna Eken m.fl. Hun har optrådt som koncertsolist ved
bl.a. Pergolesis Stabat Mater, Händels Messias o.m.a. har siden
2008 været ansat i Underverdenen, hvor hun har spillet bl.a
Or-fus, Rødhætte, Hans og Grete, Trold kan tæmmes mm. Har
modtaget Tove Hyldgård og Tony Landys legat for lovende uge
talenter, samt Friedrich Gürtlers legat.
Ved året s julekoncert synger Brit- Tone kendte  danske og
udenlandske julesange og salmer akkompagneret af kirkens
egen organist, Rikke Thorø Kristiansen. 

Julekoncert i Søstrup kirke 
onsdag d. 12. december kl. 15.00
Kirken får i år besøg af Ramsøsangerne, som er et dygtigt og
velsyngende amatørkor fra Roskildeegnen. Koret består af ca.
35 sangere, der alle elsker at synge og formidle klassisk og ryt-
misk musik.
Ramsøsangerne vil underholde
med julesalmer og sange fra såvel
nyere som ældre tid. 
Musikken vil afspejle både danske
og udenlandske musiksstykker.
Dirigenten, Rikke Thorø Kristian-
sen, vil imellem numrene fortælle
lidt om musikken.
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det handler om, at vi skal turde åbne os for budskabet om Guds
søn og dermed for hinanden, i en erkendelse af, at vi alle er af
Gud. Og derfor er det så vigtigt, at vi går december og julen i
møde med erkendelsen af, at alle har ret til en glædelig jul, at
vi skal lade være med at stå så stejlt på vores meninger og
huske på alle dem, der trænger til os i denne tid, der bliver
endnu mere svær, ved synet af de andres jul.

Julen er hjerternes fest – men ikke de fine glitrede der hænger
på de smukke træer juleaften! Hjerterne er vores, dem, der
banker i os alle, lavet af kød og blod og med til at give liv til os
og andre. Så lad os åbne vore hjerter for hinanden og lade jule-
freden sænke sig over os og huske på, at det er lige meget om
det bliver and eller gås, rødgran eller Normannsgran, levende
lys eller elektriske – kernen i julen er ikke uden om os, men
inden i os, i vores bankende julehjerter.
Rigtig glædelig og Guds velsignet jul til jer alle.

Line Krogsgaard.

Fortsættelse fra forside.
Julekoncert og 
50-års fødselsdag 
med overraskelser 
søndag den 16. december 
2012 kl. 15.00 
i KVANLØSE KIRKE

Julekoncerten i Kvanløse Kirke bliver noget helt for sig. På
selve dagen fejrer vores organist Panna sin 50 års fødsels-
dag. Og det vil ske med et program, fyldt med glade over-
raskelser.

Ikke mindre end tre kor vil underholde. Det er Jernløseko-
ret, Vindingekoret og vores eget børnekor, Salmecyklen.
Programmet byder på kære, gamle julesalmer, suppleret
med julesange, som vi alle kan synge med på. Panna vil
natur ligvis dirigere sine tre kor.

Men ikke nok med det. Ud over Panna selv kan julegæ sterne
i Kvanløse Kirke opleve en række kunstnere, der kommer
for at ønske Panna tillykke på dagen og spiller som en gave
til hende og vores menighed.

Det er blandt andet den internationalt kendte japanske or-
ganist fra Skt. Johannes kirke på Nørrebro i København,
Yuzuru Hiranaka. Han vil give eksempler på sin enestående
formidling af barokmusik. Han er kendt over store dele af
verden for sin nyfortolkning, der fremhæver barokkens un-
derholdende elementer.

Koncerten vil også byde på sang. Deborah Herbert fra USA,
som har sunget sammen med nogle af jazzens allerstørste
navne, vil give fødselsdagsnumre med Panna ved orglet. Det
samme vil den fremragende sopran, Kristina Vidic. 
Endvidere bliver der cello musik med Béla Hirtling og orgel
firhændig med Jacob Friis.

Vi vil alle sammen få mulighed for at synge ved koncerten,
og sige tillykke til Panna ved den efterfølgende gløgg med
kager til. Kom og få en helt særlig oplevelse, som bliver en
smuk, musikalsk julegave til os alle

Hot rytme og sprøde
jazzharmonier til 

NYTÅRS-
KONCERTEN
Søndag den 6. januar
2013. kl. 16.00 
NR. JERNLØSE KIRKE i
samarbejde med Lions Club. 

DEBORAH HERBERT AND THE BAND
Den amerikanske gospel-og jazzsangerinde, Deborah Her-
bert, giver prøver på sit sangtalent og den kontraalt stemme,
der gennem årene har bragt hende sammen med en række
af verdens største jazzorkestre og solister. Sidst Bobby Mc-
Farren ved en koncert i Radiohusets Koncertsal. Deborah
optræder med en fremragende pianist og bassist: Marko
Martinovich (Tyskland) og Arnold Ludvig(Færøerne).

Glæd jer til en ”hot” nytårskoncert, som afholdes i samar-
bejde med Lions Club. Efter koncerten vil der være mu-
lighed for hygge og socialt samvær i Løvehulen, hvor der
kan købes kaffe og kage, øl, vin og vand.


