FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Lad Gud komme ind i kampen!
Fornylig så jeg Dansk Melodi Grand Prix i fjernsynet – en
hyggelig tradition i familiens skød. Sangen ”Only
teardrops”, sunget af Emmilie de Forest, blev fortjent kåret
som aftenens vinder. ”Hvor mange gange kan vi vinde og
tabe” og ”hvor mange gange er vi nødt til at kæmpe” lød
det i omkvædet på den melankolske og smukke vindersang. Et tema som også blev berørt i en anden af konkurrencens sange ”Rejs dig op”, sunget af Louise Dubiel, hvor
det lød: ”det handler ikke om aldrig at falde, men det handler om at rejse sig igen”.
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Når kamp i tilværelsen både før og nu tematiseres i sange
og litteratur, hænger det sammen med vores overlevelsesinstinkt. ”Kamp må der til, skal livet gro” synger vi
med Kaalund i Højskolesangbogen. Livet handler ikke kun
om sejre eller nederlag, men i lige så høj grad om selve
livskampen. Tager vi livtag med livet? Kæmper vi, alt hvad
vi har lært, uanset om vi taber eller vinder? Stilstand er
død, men bevægelse er liv!
Vi har alle noget, som vi tumler med. Ingen af os går problemfrit gennem livet. Måske forsøger vi at se gennem fing-

re med ærgrelserne og feje alle vore kvaler ind under gulvtæppet, men det hjælper ikke i længden. Tværtimod bliver
problemerne større, når de fortrænges, så i stedet må de
konfronteres. Fortrædelighederne må ses i øjnene. En krise
kan blive begyndelsen til noget nyt og godt. Nederlagets
time kan vendes til sejr.
Evner vi så at tage det liv på os, der blev vores? Til tider
kan det synes næsten umuligt! Især hvis vi kæmper alene
uden mulighed for hjælp. Men det er så heller ikke tilfældet. Ingen af os kan komme så langt ud, at Gud ikke
også dér, midt i suppedasen, ønsker at kæmpe på vores
side. Hos Gud er der altid hjælp at hente! Ikke alle problemer bliver løst her og nu. Kampen fortsætter. Men Gud vil
tage del i kampen og hjælpe os igennem det til tider
ubarmhjertige men også smukke liv. Og til sidst ved livets
ende, når vi står ansigt til ansigt med døden, vil Gud fortsat kæmpe for vores sag. Både i dødskampen men også i
selve døden, hvor Gud vil sætte trumf på, så dødens nederlag erstattes af det evige livs uigenkaldelig sejr. Da er
det sidste slag vundet. Med Guds hjælp!
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Nye menighedsråd i sognene
Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet er der ved
kirkeårsskiftet, 1. søndag i advent, valgt nye menighedsråd i
sognene for en 4-årig periode (2012-16). Navne og adresser på
de valgte medlemmer og posternes fordeling i menighedsrådene kan ses på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk

Palmesøndag i Kvanløse 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!

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:

Skærtorsdag aften:

www.nj-k.dk

Oste- og pølsebord i Nr. Jernløse Præstegård

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. 24 45 54 02,
(træffes bedst mandag-torsdag
mellem kl. 8 og 9).
Fredag fridag.
E-mail: lkp@km.dk
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Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Fredag d. 15. marts
kl. 14.00
Regnskabsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.
Fredag d. 12. april kl. 14.00
Menighedsrådsmøde i Nr.
Jernløse Præstegård.
Fredag d. 17. maj kl. 14.00
Menighedsrådsmøde i Nr.
Jernløse Præstegård.

Kvanløse sogn:

For snart 2000 år indledtes den første kristne påske skærtorsdag
aften, da Jesus spiste påskemåltidet sammen med sine disciple.
Lige siden har kristne over hele verden markeret påskefejringen med måltidsfællesskab skærtorsdag aften. Det vil vi også
gøre i vore sogne, hvor vi efter aftensgudstjenesten i Nr. Jernløse
Kirke kl. 19 vil dele bordets glæder i Nr. Jernløse Præstegård.
Velkommen til en hyggelig stund.

Filmklubaften

i Nr. Jernløse Præstegård onsdag den 17. april kl. 19.00
Denne aften vil vi se én af nyere tids største filmsucceser, som
ganske fortjent modtog hæder og mange filmpriser. Filmen er
barsk, men også opløftende.
Handlingen udspilles langt fra vore breddegrader, og vi får et
spændende, men også skræmmende indblik i en benhård, social virkelighed. Men selv under de værste betingelser kan
lykken tilsmile den fortabte. 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.

Tirsdag den 19. marts
kl. 19.00
Regnskabsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.

”Kirke
og kødsovs”
med dukketeater
Fredag den 22. marts
kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke
Påsken står for døren. Julen er
børnenes fest – men hvordan
er det lige med påsken? Hvorfor fejrer vi egentlig påske –
kom og se og hør nærmere!
Som sædvanlig bydes der
også denne aften på børnevenlig aftensmad i Præstegården. 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.

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Årets konfirmander 2013

Forår er ensbetydende med konfirmation! Sådan er det hvert
eneste år i vore pragtfulde sogne. Som præst har det været en
stor glæde og et privilegium at følges med jer konfirmander et
lille og vigtigt stykke ad livets landevej. Stort til lykke med jeres
beslutning – må Gud velsigne jer alle fremover.
I Nørre Jernløse kirke
den 26. april konfirmeres:
Kl. 10.00
Christian Kåre Mathiasen
Oliver Wallin
Simon Christian Rasmussen
Oliver Holm Petersen
Sebastian Lau Larsen
Karoline Kildegaard
Rasmussen
Emilia Mikkelsen
Emma Johansen
Anna Maria Kaas Johnsen
Kl. 12.00
Nicoline Asta
Rejnhold Hansen
Sally Freier
Lærke Helene Lykke
Larsen Hansen
Cecilie Sarah Madsen
Nanna Bay Frausing
Pernille Kyhl Kidmose
Ida Schou
Louise Schou
Alexander Marco Christensen
Oliver Tino Christensen
Victor Høj Kolding

I Nørre Jernløse kirke
den 27. april konfirmeres:
Kl. 11.00
Lærke Michelle Kristensen
Pernille Rendtorff
Cecilie Henriette
Bredahl Jensen
Morten Janns
Nicklas Gronemann Lindholt
Christian Becher Rolsted
Jonas Klüwer Christiansen
I Nørre Jernløse kirke
den 28. april konfirmeres:
Kl. 10.30
Timothy Joseph Murphy
Laura Klitgaard Rasmussen
I Kvanløse kirke
den 5. maj konfirmeres:
Kl. 10.30
Emil Lindquist Olsen
Marcus Schaarup-Jensen
Cecilie Vibeke Albrektsen
Konfirmander der skal
konfirmeres i andre kirker:
Line Steffen
Rebekka Normann
Camilla Holm Andersen

Minikonfirmander

Undervisning, sjov og leg for 3.klasser
I løbet af maj og juni måned vil der blive tilbudt et minikonfirmandforløb i Nr. Jernløse Præstegård torsdage efter skole fra kl.
12.15-13.45. Der vil blive uddelt invitationer til 3. klasserne
på Engskovskolen sidst i marts måned. Uddybende information
på www.nj-k.dk eller hos sognepræst Samuel Leth-Larsen.

Formiddagscaféen
Hyggeligt fredagssamvær for alle der har tid og lyst!

Den 22. marts kl. 09.30
”Liv og arbejde i Brorfelde Bakker”
Aase Hansen, Igelsø, vil denne formiddag fortælle om hendes opvækst og spændende arbejdsliv ved Brorfelde Observatorium. Et lokalhistorisk indblik i et hjørne af Kvanløse
Sogn.
Den 12. april kl. 09.30
”Foråret så sagte kommer – en musikalsk matiné”
Lis vang, tidligere leder af Jernløse Musikskole og underviser i mere end 25 år på aftenskolen, spiller klaver. Samuel
fortæller om sangenes historiske baggrund, og naturligvis
synger vi alle med på de smukke sange. Kom og fryd dig
over vores danske sangskat.
Børnekoret Salmecyklen er det noget for dig? Kom og kig i Nr.
Jernløse Præstegård – der er stadig plads til flere sangglade børn
i alderen 6 – 12 år. Der øves onsdag eftermiddag fra kl. 14
– se mere på www.panna.dk el. henvendelse kan rettes til organist og korleder Panna Ildikó på tlf. 29 28 86 30 el. mail
panna.ildi@yahoo.com

Jernløsekoret øver fortsat torsdag
aften fra kl. 19.00–21.30 i Nr. Jernløse Præstegård – nye medlemmer
er hjertelig velkomne til et muntert
og givende fællesskab i sangens
tegn – se mere på www.jernloesekoret.dk el. henvendelse kan
rettes til organist og korleder Panna Ildikó på tlf. 29 28 86 30
el. mail panna.ildi@yahoo.com

www.nj-k.dk
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Gudstjenesteliste
3. marts
10. marts
17. marts
22. marts
24. marts
28. marts
29. marts
31. marts

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse
”Kirke og Kødsovs”
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Nr. Jernløse
09.00 LK
Ingen
09.00 LK
17.00 SLL*
09.00 SLL
19.00 SLL*
10.30 SLL
10.30 SLL

Kvanløse
Ingen
09.00 LK
Ingen

Sdr. Jernløse
Ingen
10.30 LK
Ingen

Søstrup
10.30 LK
Ingen.
10.30 LK

10.30 SLL*
10.30 SLL
Ingen
09.00 SLL

10.30 LK
17.00 SLL*
Ingen
10.30 VHM

09.00 LK
Ingen
09.00 SLL
09.00 VHM

1. april
7. april
14. april
21. april
26. april
27. april
28. april

2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
Lørdag
4. s. e. påske

Ingen
Ingen
10.30 SLL
09.00 SNN
10+12 SLL*
11.00 SLL*
10.30 SLL*

10.30 SLL
09.00 PH
Ingen
16.00 Koncert*
Ingen

09.00 SLL
Ingen
09.00 SLL
11.00 SNN*
10+12 Konf.*

Ingen
10.30 PH
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen

15.00 Koncert*

10.30*

5. maj
9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj

5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis Søndag

Ingen
10.30 SLL*
10.30
09.00
Ingen
09.00
Ingen
10.30
10.30 SLL
Ingen
10.30
09.00
10.30 SLL
09.00 SLL
09.00
10.30
Fælles friluftsgudstjeneste ved Brorfelde Observatorium for Holbæk Provsti *
09.00
Ingen
10.30
Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard, HM: Hanne Mejlhede, PH: Palle Højland, VHM: Vibeke Helweg-Møller
SNN: Steen Nehrkorn Nielsen, Ingen initialer: Barselsvikar for Line Krogsgaard som går på barselsorlov 25. marts, * Læs omtale i kirkebladet

Genhør med japanske Yuzuru Hiranaka på Kvanløse Kirkes orgel
Kvanløse Kirke søndag d. 21. april kl. 16.00
Til forårskoncerten i Kvanløse Kirke venter der en musikalsk oplevelse af de
helt store.
Den verdensberømte japanske organist Yuzuru Hiranaka vil endnu en gang
(har før spillet til julekoncert) tryllebinde os med sin fabelagtige orgelkunst.
Til daglig er han organist ved Skt. Johannes Kirke i København og underviser
på konservatoriet i København, når han da ikke lige turnerer verden rundt og
høster hæder og international anderkendelse for sit ekvilibristiske orgelspil.
Gå ikke glip af en enestående orgelkoncert – velkommen!
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:

SDR. JERNLØSE:

Organist Panna Ildikó
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.

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: Linda Nielsen
Sdr. Jernløsevej 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 30 31 92 62
Kasserer: Kristen Jakobsen
Nørrevang 4, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 22 30
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

KVANLØSE:

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

Organist Panna Ildikó
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

SØSTRUP SOGN

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.

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.

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. Henvendelser rettes til præsterne.
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 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 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. 490,- 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

Konfirmander i Sdr. Jernløse

Udfyldningsvalg

Store Bededag 2013.
Kl. 10.00
Laura Andersen
Emma Rathmann Bertelsen
Josephine Visbech Frantzen
Noah Lajer Højberg
Cilla Brun Birch Jensen
David Munk Klarup
Jasmin Frost Olesen
Laura Brun Søgaard Olesen
Sebastian Ravn Olsen

Roskilde Stift gav tilladelse til udfyldningsvalg i Sdr. Jernløse
Sogn, da der kun var opstillet tre personer ved fristens udløb,
ved valget i november 2012. Valgdatoen for udfyldningsvalget
blev af Stiftet sat til d.12.3.2013.
D. 29.1. var sidste frist for indkommende lister og da der kun
var indkommet en liste, kunne valghandlingen aflyses. Det blev
i stedet et aftalevalg.
Sdr. Jernløse Sogn har valgt at være med i et valgforsøg hvor
menighedsrådet er valgt for en toårig periode i stedet for fire.
Der er nu flg. medlemmer i menighedsrådet:
Linda Nielsen
Mads Jakobsen
Elsebeth Jarmbæk
Kresten Jakobsen
Hanne Steinicke
Jonna Votborg
Gorm Lunn
Pia Hansen (medarbejderrepræsentant)
Vi ser frem til at arbejde for sognet. Hvis du har ideer til
arrangementer o.l., kontakt menighedsrådet. Hvis du har lyst til
at være frivillig/hjælper, hører vi også gerne fra jer.
Linda Nielsen, formand.

12.00
Laura Rosenfeldt Pedersen
Sofie Alexandra Pedersen
Benjamin Sebastian Kallehave Pedersen
Lasse Lund Petersen
Asta Benedicte Saaby Porsmose
Sofie Flindt Rasmussen
Oliver Bredde Schäffer
Caroline Boisen Sørensen

Konfirmander i Søstrup
Kl. 10.30 28. april 2013.
Andreas Kargaard Ravnsbæk Andersen
Frederik Toft Roepstorff
Kasper Schou Nyled Pedersen
Oliver Birch Nymark Jensen
Sofie Østervang Petersen
Sofie Kirstine Gedsø Jensen

Menighedsrådsmøder i Søstrup:
Torsdag den 7. marts kl. 19.00
i graverhuset ved Søstrup kirke.
Torsdag den 18. april kl. 19.00
i graverhuset ved Søstrup kirke.

Menighedsrådsmøder i Sdr. Jernløse
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Torsdag den 28. februar kl. 18.00
i menighedssalen, Præstegården

Skærtorsdag
Som altid fejrer vi Skærtorsdag med en stemningsfuld fælles aftengudstjeneste kl. 17.00 i Sdr. Jernløse. Efter gudstjenesten
inviterer menighedsrådet på det traditionelle påskemåltid: Lam,
brød og vin (og naturligvis vand og sodavand).
I år forestås gudstjenesten af Samuel Leth-Larsen, da Line
Krogsgaard er på barsel.
Aftenen er naturligvis fælles for vore to sogne!
På gensyn.
Menighedsrådene.

Konfirmandgudstjeneste
Sidste søndag (21/4) inden konfirmationerne i Bededagsferien
afholder konfirmanderne deres helt egen gudstjeneste i Sdr.
Jernløse kl. 11.00. Kom og se og hør, hvor dygtige konfirmanderne er og støt op omkring deres modige projekt. Gudstjenesten forestås af Steen Nehrkorn Nielsen fra Tveje Merløse
kirke.

Bibelmaraton light
Sidste mandag i hver måned (på nær i marts) kl. 19.30, samles vi i menighedssalen i Sdr. Jernløse og gennemgår et nytestamentligt skrift pr. gang. Vi er pt. 10 deltagere til en hyggelig,
uhøjtidelig og debatterende aften og byder gladelig flere
velkommen. I april læses der Lukas og i maj, Johannes. Husk,
at der ikke kræves andre forudsætninger end nysgerrighed!
På gensyn.

Fællesmøder vinteren 2013
Fællesmøder for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne.
Vi fortsætter vinterens tema om social bevidsthed med foredraget ”Ud af navlen og ind i livet”, torsdag den 14. marts
kl. 19.30 i Sdr. Jernløse menighedssal. Foredragsholderen er
vores lokale ildsjæl Stine Welent Andersen, der vil fortælle
om sit arbejde, p.t. i organisationen ”Home start”, og
tidligere i Kbh. med udsatte børn og kvinder.
Stine Welent Andersen skriver: ”Efter ti år med fokus på individet og en selvudviklingskultur med udgangspunkt i
egen navle, er tiden vist inde til igen at få øje på naboen og
måske tænke selvudvikling, som andet end 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 fra vore egne problemstillinger, men for at få nye vinkler at anskue dem fra.
Næstekærlighed, social opmærksomhed og frivilligt arbejde uden glorie er omdrejningspunktet for aftenens fortælling.”

Søndagsskole
Søndagsskolen fortsætter en søndag om måneden (på nær i
marts) kl. 14.00 i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Alle børn
mellem 6 og 12 år er velkomne til et par hyggelige timer med
lidt kirke, lidt kreativt og lidt kristendom. De næste datoer er
21/4 og 26/5.
Vi ses!

Barselsorlov
Det er næppe nogen hemmelighed længere, at vi venter
tvillinger til juni og at jeg derfor skal på barselsorlov i det næste
års tid. Jeg afholder ferie forinden og har derfor mine sidste
gudstjenester Palmesøndag kl. 9.00 i Søstrup og 10.30 i Sdr.
Jernløse. Jeg håber, at I vil passe godt på min vikar, som endnu
ikke kendes, men som uden tvivl vil tage sig godt af jer! I vil
blive savnet, og jeg håber, at vi ses ind i mellem! Det er mig
med den store barnevogn!
Mange hilsener, Line.

På gensyn til en spændende aften og debat.

Forårskoncert med Aksel Skjoldan
i Sdr. Jernløse kirke søndag d. 28. april 2013 kl. 15.00
Aksel Skjoldan (f. 1952) er født og opvokset i Grønland,
men flyttede som 13-årig til Danmark, hvor han begyndte at
spille klaver. Aksel blev i 1979 færdiguddannet fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium som pianist. Siden har han
bl.a. været musikskoleleder i Bramsnæs, og har undervist
på Slagelse pædagogseminarium. I dag underviser han på
Sjælland kirkemusikskole i Roskilde, samt på Roskilde musiske skole.
Koncerten, vi skal høre, hedder Perlerækken og indeholder
12 kendte klassiske musikstykker. Aksel vil fortælle anekdoter om de 10 af komponisterne. Især Beethovens liv er en
sjældent spændende ”udviklingshistorie”, som vi kan glæde
os til at høre mere om. Koncerten varer ca. 1 time og 15
minutter.
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Velkommen til Brorfelde
Friluftsgudstjeneste på toppen
2. pinsedag, d. 20. maj kl.11.00
Traditionen tro vil vi i samarbejde med sognene i Holbæk
Provsti igen i år holde en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år vil
gudstjenesten foregå lokalt i Kvanløse sogn på toppen af
bakkerne ved Brorfelde i forbindelse m. observatoriet.
Derfor håber vi naturligvis på ekstra god opbakning fra lokale
sognebørn! I forlængelse af årets julekalender ”Julestjerner” vil
vi gerne invitere jer alle til en ”soul pinsegudstjeneste”. Pak
madkurven, medbring tæppe og klapstol – velkommen til en
spændende og anderledes gudstjeneste!

Søndag d. 10 marts har vore fire
sogne og Folkekirkens Nødhjælp
brug for frivillige indsamlere
til kampen mod sult
Udviklingshjælp nytter, og kampen mod fattigdom kan
vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de
helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider
af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et
barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Foto: Mikkel Østergaard
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Kasif Nakatenda fra Uganda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin. To
geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif et
nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling 2013, så flere kan få hjælp.
Foto: Peter Høvring

Indsamlere mødes i Nr. Jernløse Præstegård, søndag d. 10. marts
kl. 10.30 og får tildelt en indsamlingsrute i lokalområdet. Meld
dig gerne på forhånd som indsamler hos indsamlingsleder Paul
Harrison på mobil 40 85 60 67 eller mail til
paul.hulme.harrison@gmail.com Alle indsamlere vil blive budt
på lidt at spise og drikke i præstegården.

www.nj-k.dk

