
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Giv os i dag vort daglige brød
Høsten er godt i gang efter en sommer
med sol og varme. En god høst giver
fulde lader og brød på bordet til os
alle sammen. Men høsten kræver sit
arbejde. Jorden skal gøres klar, og der
skal sås og gødes. Og til trods for alle
de tekniske landvindinger vi gør, er
høsten stadig i Guds vold. En god høst
kræver både regn og sol til rette tid, så
kornet kan spire og gro, sætte kerner
og modnes. Derfor fejrer vi hvert år
høsten med høstgudstjeneste i kirk-
erne i taknemmelighed mod Gud. 

Og vi har meget at være taknem-
melige for. Vi har høstet en smuk som-
mer, rig på sol og varme. Og i efteråret
giver naturen det sidste, den har, i glø-
dende farver og modnende frugter,
mens det langsomt går mod mørkere
tider. Til november markerer vi Alle-
helgen, hvor vi mindes dem, vi har
mistet. Den dag tager sorgen og
savnet sin plads. Men også sorgen er

udtryk for taknemmelighed – taknem-
melighed over det og dem, vi har fået
givet. 

I grunden er livet selv dagligt en høst.
Ligesom kornet behøver vand og sol,
behøver vi mad og drikke. Men vi be-
høver mere.  Vi behøver kærlighed og
ånd. Og også det får vi givet. Hver
gang vi har brug for nogen, giver vi
dem en plads i verden, og hver gang
nogen behøver os, giver de vores liv
værdi. 
”Man høster, som man sår” lyder et
ordsprog, men det er for simpelt et syn
på livet. Vi høster meget mere, end vi
nogensinde kunne så. Hver dag er en
ny høst af tid, af muligheder og liv.
”Mennesket lever ikke af brød alene,
men af hvert ord, der udgår af Guds
mund”, står der et sted i Bibelen. Han
skænker os vort daglige brød, både i
konkret og i overført betydning. Gud
skænker os livet og hinanden, og så

har han en gang for alle skænket os en
evig kærlighed, vi ikke selv kan hver -
ken så, vande eller gøde, men som vi
kun kan tage imod i taknemmelighed.

Anne Kathrine Clausen

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed – fortabte.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Tekst: Lars Busk Sørensen
Mel.: Henning Wellejus
Den danske salmebog, nr. 731, v. 1 og 3. 
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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 
Anne Kathrine 
Clausen

Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse,
4420 Regstrup
Tlf. 24 46 42 14. Træffes bedst tirs-
dag-fredag kl. 9.30-10.30
Mandag er fridag
e-mail: ankc@km.dk

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Fredag den 27. september kl. 14.00 er
der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.
Torsdag den 14. november kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 5. november kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde hos Lis Mensing,
Risbjergvej 7, Kvanløse. 

Præstegårdsudvalget:
Onsdag den 10. oktober kl. 09.00 er der
præstegårdsudvalgsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård. 

”Kirke og Kødsovs” 
Høstgudstjeneste 
for børn! 
Fredag den 6. september kl. 17.00 i Nr. Jern-
løse Kirke. Høsten er ved at være overstået, og
det skal fejres i kirken. Sådan har man altid
gjort, men nu altså også for børn. Kom og få et
bud på, hvad Gud og høst har med hinanden
at gøre. Vi glæder os til at se jer. Også forældre
og bedsteforældre! Af praktiske grunde er til -
melding 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. Aftenen slutter ca. kl. 18.30.   

Høstgudstjenester 2013
Naturligvis holder vi igen i år høstgudstjenester
– alt andet vil være forkert. Hvorfor? Fordi vi i
kirken gerne vil minde om, at vi dybest set ikke
kan tage æren for naturens rigdomme og
høstens afgrøder. Vel kalder livet på handling
og ansvar. Men ingen af os lever uafhængigt af
Gud. Der er en dyb sammenhæng mellem
 skab ning og Skaber. Det tilbagevendende  høst -
udbytte er et konkret tegn på Guds godhed og
på hans mangfoldige velsignelse på livets
øvrige områder. Derfor er der igen i år god
grund til at vende blikket opad og takke Gud
for årets høst fra marker og haver. Kirkerne vil
stå i festligt skrud og være pyntet efter alle kun-
stens regler med blomster, korn og andre af-
grøder – et utroligt smukt syn – kom selv og se! 
• Nr. Jernløse Kirke søndag den 8. september

kl. 10.30 med ”våbenhuskaffe”
• Kvanløse Kirke søndag den 15. september

kl. 10.30 med efterfølgende kirkefrokost i
Præstegården

Alle Helgens dag 
den 4. november
Når døden skiller os fra et elsket
menneske, efterfølges samhørighedens glæde
af adskillelsens sorg. Sorgen er tung, i visse til-
fælde næsten ubærlig – den udtrykkes forskel-
ligt afhængigt af kærlighedens karakter. Men
den der sørger, har elsket. Sorg er den sidste
kærlighedserklæring og prisen for at elske.
Derfor er ikke kun glæde men også sorg en del
af kærligheden. På Alle helgens dag kan sor-
gen give kærligheden udtryk. Savnet og
længslen vil sammenføjes med troen og håbet.
Der vil være gudstjeneste kl. 14 i Kvanløse
kirke og kl. 15.30 i Nr. Jernløse kirke, med
lystænding og oplæsning af navnene på årets
døde i sognene. Bagefter vil der blive mulighed
for at sætte levende lys på kirkegårdenes
gravsteder. Velkommen til en sorgfuld, men
også kærlighedsfuld gudstjeneste.  
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SÆT KRYDS I KALENDEREN

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

13. september kl. 09.30 
”Livshistorier og digte” 
v. Asta Noomi Jørgensen
En spændende og mangfoldig livs skil -
dring, som ikke har været snorlige. Kom
og blev beriget af Astas fortælling og digte. Fra Vestjylland
til Frederiksberg og Digterhuset i Vanløse. 

19. oktober kl. 13.00 
Løvfaldstur (NB – lørdag eftermiddag og
forhåndstilmelding)  
“Snart lysner kronens bladenet, og hvert
et løv må briste” - men inden træerne
står nøgne vil vi traditionen tro begive os af sted på en
farverig og skøn løvfaldstur i det sjællandske landskab. Vi
tager denne eftermiddag på bustur m. afgang fra Åvang kl.
13.00, mulighed for påstigning ved Nr. Jernløse kirke kl.
13.05 og Kvanløse Kirke kl. 13.15. 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 for-
ventes afsluttet kl. ca. 17 og er tilrettelagt så alle – også
ældre og gangbesværede – kan være med. Tilmelding til
Samuel på tlf. 59 18 31 27 eller mail: slla@km.dk senest
den 11. oktober.

22. november kl. 09.30
Jesper Simonsen, Regstrup, linjeofficer i
hæren, udsendt i første halvår af 2011 til
Helmand, Afghanistan:
Et indblik i hverdagen og de tanker og følelser der
uvægerligt berøres både som udsendt og pårørende. Nytter
det i det hele taget? Er det indsatsen og omkostningerne
værd? Få mulighed for at få nysgerrigheden stillet og få –
måske – et andet perspektiv på den igangværende debat, i
forbindelse med de danske troppers tilbagetrækning. 

Sang og rytmik
for babyer
Succesen fortsætter – nyt hold
begynder onsdag den 4. septem-
ber kl. 10-11.30. 
Tilmelding til underviser Mari-
anne Ljungberg-Jensen på mail
marianne@ljungbergjensen.dk
eller tlf. 21 69 81 76. Det er
gratis at deltage, dog betales 10,-
kr. for kaffe, the, frugt etc. 

Filmklubben byder velkommen 
Den 25. september kl. 19 vil vi se en nyere dansk film, der viser
hvor galt det kan gå, når et menneske dømmes og bræn-
demærkes af et lokalsamfund. Indicier, fordomme og løgne
trives desværre i bedste velgående midt iblandt os! Kan provin-
siel smålighed og sladder bekæmpes? Kan den onde cirkel bry-
des? 
Den 13. november kl. 19 kan romantikere og hesteelskere
glæde sig til et drama med dygtige og passionerede skue-
spillere. Bliver det ”happy end” denne aften? 
Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 eller e-mail
slla@km.dk  

Menighedsmøde 
fælles for sognene søndag d. 10. november
En gang årligt afholder Nr. Jernløse og Kvanløse menig -
heds  råd et offentligt menighedsmøde med orientering om
det igangværende arbejde og fremlæggelse af mål for de
kommende år. Alle i sognene, der har lyst til at høre lidt
mere om, hvad der sker i kirkerne, på kirkegårdene og i
præstegården er velkomne i præstegården efter gudstje -
nesten i Nr. Jernløse Kirke kl. 10.30. 
Mødet begynder kl. ca. 11.30 og forventes at vare en times
tid. Der vil budt på lidt at spise og drikke. 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
6. september ”Kirke & Kødsovs” 17.00 SLL*
8. september 15. s. e. trinitatis 10.30 SLL* 09.00 SLL 10.30 AKC* 09.00 AKC

15. september 16. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL* Ingen 09.00 SLL
22. september 17. s. e. trinitatis Ingen 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC*
29. september 18. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL Ingen

6. oktober 19. s. e. trinitatis 19.00* 10.30 SLL 09.00 AKC 10.30 AKC
13. oktober 20. s. e. trinitatis 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC Ingen
20. oktober 21. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 AKC 10.30 AKC
27. oktober 22. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 19.00 AKC* Ingen

3. november Alle helgens dag 15.30 SLL* 14.00 SLL* 17.00 AKC* 15.00 AKC*
10. november 24. s. e. trinitatis 10.30 SLL* Ingen Ingen 09.00 SLL
17. november 25. s. e. trinitatis 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC Ingen
24. november Sidste s. i kirkeåret 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 19.00 AKC*

SLL: Samuel Leth-Larsen    AKC: Anne Kathrine Clausen
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

Vi har nu været i gang i ca. et halvt år og
har afholdt vældig mange møder i
forbindelse med præsteansættelse,
budget, tilbud vedr. vinduer, renovering
o.s.v.
Vinduerne i præstegården samt hoved-
døren bliver udskiftet omkring september,
varmepumpe i menighedssalen bliver in-
stalleret i løbet af august. Kirken er blevet
kalket og i den forbindelse blev det kon-
stateret, at apsistaget trænger kraftigt til
en reparation. Dette er der nu indhentet
tilbud på. Fugt i våbenhuset har krævet
en affugter, der kører i døgndrift for tiden. 
Der er afholdt arbejdspladsvurdering for
alle ansatte. Der var punkter som blev
ordnet med det samme, bl.a. indkøb af

en katafalk (til at køre kisten ved begrav-
else), samt at etablere en gangbro på kir -
ke loftet af hensyn til graverens sikkerhed,
når man færdes højt oppe.
Der har været afholdt sommerkirke,
hvilket betød at gudstjenesten blev lagt
kl. 19.00, med efterfølgende kaffe og
lagkage i konfirmandstuen. Der mødte
mange op, hvilket vi glæder os over. 
Sankt Hans aften var velbesøgt, og da vej -
ret var med os alle, blev det en rigtig
hyggelig aften med tændt grill og hygge.
Inden da blev der som noget nyt, afholdt
familiegudstjeneste i børnehøjde.
Derudover kan nævnes, at vi har bevil-
liget Jernløse Koret et tiltrængt bidrag.
Des -uden modtog alle menighedsråd i

landet en ansøgning om et bidrag til ”Ind-
spilning af samtlige salmer i Den Danske
Salmebog til streaming på internettet”,
hvilket vi valgte også at støtte.
Nu nærmer tiden sig for sensommeren,
og det betyder bl.a. høstgudstjeneste, Alle
Helgen og foredrag/ koncerter. Vi ser frem
til at så mange som muligt deltager og
støtter op om vores lille sogn.
Skulle der være ideer til nye eller an-
derledes tiltag, vil vi opfordre til at kon-
takte menighedsrådet, hvorefter vi sam -
men kan tage stilling til diverse ønsker.

På gensyn 
Linda Nielsen, formand.

Siden sidst fra Sdr. Jernløse menighedsråd
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Navne i sognene:
NR. 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.

KVANLØSE:
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

Kørsel til gudstjenester kan bestilles frem til lørdag 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:
Vikar for organist: Panna Ildikó, tlf. 29 28 86 30
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

SØSTRUP SOGN
Vikar for organist: Panna Ildikó, tlf. 29 28 86 30
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. 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 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. 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. 

September-November 2013:Layout 4  16/08/13  11:15  Side 5



6

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Menighedsrådsmøder:
Der er møder i Sdr. Jernløse menighedssal
Torsdag d. 19. sept. Kl. 18
Torsdag d. 17. oktober kl. 18
Torsdag d. 14. november kl. 18

Der er møder i graverhuset i Søstrup:
Onsdag d. 9. oktober kl. 19
Onsdag d. 20. november kl. 19

På møderne diskuterer menighedsrådene kirkens trivsel,
økonomi og kirkelige aktiviteter. Alle møder er offentligt
tilgængelige.

Høstgudstjenester
Høsten er på vej godt i hus. Derfor fejrer vi høstgudstje -
ne ste i Sdr. Jernløse kirke d. 8. sept. kl. 10.30, og i Søstrup
kirke d. 22. sept. kl. 10.30. 
Efter gudstjenesterne byder menighedsrådet på frokost.

På gensyn - Menighedsrådene

Konfirmandindskrivning
Som annonceret i sidste kirkeblad, er der konfirmandind-
skrivning tirsdag d. 1. okt. Kl. 17-19. Arrangementet er for både
konfirmander og forældre. Vi skal tale om konfirmandun-
dervisningen, og om hvad konfirmationen betyder. Man er også
velkommen, hvis man ikke ved endnu, om man vil kon-
firmeres. Vi slutter af med at spise sammen.
Undervisningen foregår i menighedssalen i Sdr. Jernløse torsdag
kl. 15-16.30, og første undervisningsgang er d. 3. okt.
Konfirmationerne i 2014 finder sted i Søstrup på Store Be-
dedag d. 16. maj og i Sdr. Jernløse søndag d. 18. maj.

Meditative aftengudstjenester 
Efteråret byder på kortere dage. Mørket får magt, og bladene
falder. Derfor genoptager vi den gode tradition med meditative
aftengudstjenester, hvor der er tid og ro til eftertanke, til at
tænde lys og til bøn. Vi vil samles om musik, ord og lys. Der er
meditative gudstjenester i Sdr. Jernløse kirke d. 27. okt. og i
Søstrup kirke d. 24. nov. Begge gange kl. 19.00.  

På gensyn - Anne Kathrine

Søndagsskole
Der er søndagsskole for børn i alderen 6-12 år i Sdr. Jernløse
menighedssal en gang om måneden. Vi mødes og hygger os
sammen med en Bibelhistorie, leg og kreative aktiviteter. Vi
taler om kirke og kristendom i børnehøjde, og vi har det sjovt.
Der er søndagsskole de næste måneder:
Søndag d. 22. september kl. 14-15.30
Søndag d. 20. oktober kl. 14-15.30
Søndag d. 17. november kl. 14-15.30

Jeg glæder mig til at se jer 
– Anne Kathrine

Bibelmaraton 
Maratonløbet fortsætter 
gennem Det Nye Testamente. 
Velkommen til en lærerig og hyggelig aften, som starter med, at
Anne Kathrine holder et oplæg om aftenens emne. Efterføl-
gende er der tid til spørgsmål, samtale og debat hen over en
kop kaffe.
Onsdag d. 18. september: Den historiske Jesus 
Onsdag d. 23. oktober: Paulus’ breve til korintherne
Onsdag d. 20. november: Emnet aftales gangen før og kan ses
på www.sogn.dk/soenderjernloese
Vi mødes hver gang kl. 19.30
De aftner, hvor der gennemgås nytestamentlige skrifter, er det
en fordel, men ikke et krav, at skriftet er læst på forhånd.
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Allehelgens-
gudstjenester
Søndag d. 3. november er det
Allehelgens dag. Vi samles til
en smuk gudstjeneste, hvor vi
mindes de kære, vi har mis-
tet. Vi tænder lys for de døde
i sognet i løbet af året, og alle
er velkomne til at deltage og
tænde lys for dem, man hver
især savner, uanset om sorgen
er ung eller gammel. 
Vi samles for at dele sorgen
og savnet, men vi samles også
i troen på, at Guds kærlighed
griber dér, hvor vore hænder
ikke længere kan nå.
Der er Allehelgensgudstje -
neste i Søstrup kirke kl. 15.00
og i Sdr. Jernløse kirke kl.
17.00. Efter gudstjenesten i
Sdr. Jernløse spiser vi sammen
i menighedssalen. 

Anne Kathrine

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

Pippi, Emil og Jesus 
Onsdag d. 4. september kl. 19.30 i Sdr. Jern-
løse menighedssal v. sognepræst Werner 
Fi scher-Nielsen, om kristendommen i Astrid
Lindgrens forfatterskab
Børnebogsforfatteren
Astrid Lind gren
for tæller sjove
historier, som
alle børn (og
voksne) elsker!
Og under over-
fladen ligger den
bibelske fortælling og giver de sjove historier
en ekstra dimension. Var Emils far måske ikke
kirkeværge, og gik Emil og Ida ikke i
søndagsskole og bad aftenbøn? Og øvede Pippi
sig ikke i at gå på vandet, fordi hun havde hørt
om en tømrersvend, der kunne? Astrid Lind-
grens historier handler dybest set om, at
kærligheden er stærkere end hadet, og livet er
stærkere end døden - og dermed fortæller hun
om det vigtigste i livet. 
Werner Fischer-Nielsen, som er sognepræst i
Haslev, har skrevet en bog om, hvordan Astrid
Lindgrens forfatterskab afspejler den bibel -
fortælling, som hun selv har fået i sin barndom. 
Det bliver et underholdende foredrag, krydret
med mange eksempler og billeder.

”Søren Kierkegaards 
historie og humor”
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Nr. Jern-
løse Præstegård, ved sognepræst Kristian
Østergaard, Sorø Klosterkirke.
I en Storm P.-flue siger den ene: ”Jeg er ude

af mig selv.” Den anden
svarer: ”Så ring, når du
kommer hjem.” Den
flue er meget kierke -
gaardsk. Hos Kierke -
gaard handler det om
at finde hjem til sig
selv – at vælge sig
selv, som den man er.
Kierkegaard blev kun 42
år, men han efterlod sig et værk, som det
tager mere end et langt liv at forstå. Hans liv
er simpelthen en historie værd, og som fore-
draget viser, er han meget mere sjov end
mange tror, han er. 

Sdr. Jernløse kirke og de 
eksotiske kalkmalerier
Torsdag d. 7. november kl. 19.30 i Sdr. Jern-
løse menighedssal ved cand.theol. Charlotte
Hitzner Jørgensen: 
Sdr. Jernløse kirkes
kalkmalerier har
mange historier at
fortælle. Faktisk er
kirken prydet med
en særlig udsmyk -
ning, som henter inspiration fra Byzans, og
hvis billedprogram bringer os helt til Indien.
Charlotte Hitzner Jørgensen har speciale i
kalkmalerier, og så er hun opvokset i Sdr.
Jernløse. Torsdag d. 7. november vil hun
komme og fortælle om kirkens kalkmalerier.
Vi mødes i kirken, hvor vi sammen ser på
kalkmalerierne. Derefter går vi i me nig -
hedssalen, hvor Charlotte fortæller om Sdr.
Jernløse kirkes særegne billedprogram.
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SPIL DANSK DAGEN
- fællessang med Jernløsekoret,
torsdag d. 31. oktober kl. 19.00
i Nørre Jernløse præ ste gård. 
Spil Dansk Dagen, den sidste
torsdag i oktober, skal samle den
danske befolkning på tværs af
alle skel gennem den danske
musik, og være en drivkraft for et øget fokus på og interesse for
dansk musik, også resten af året.
Jernløsekoret synger nye og gamle danske sange og salmer. Vi
inviterer alle til at synge sammen med os denne aften. Velkom-
men til glad sang – glæd dig til musikkens fest- dag! Vi synger
med akkompagnement dirigeret af Panna Ildikó.

MUSIKARRANGEMENTER:

Efterårskoncert i Nr. Jernløse kirke
Søndag d. 6. oktober 2013 kl. 19.00,
"Kærlighedens spindelvæv" 
En uforudselig og forunderlig musi -
kalsk stund, spundet sammen af tan -
ker og toner over livet og kær lig-
 heden – et spindelvæv af improvisa-
tioner og folketoner fra Skandinavien og Skotland. Digte af bl.a.
Lone Hørslev, Benny Andersen, Robert Burns og Ulf Lundel.
Sangerne Naja Månsson og Mark McLeod vil i samspil med
 pianisten Madeleine Sjöstrand invitere publikum med på en
musikalsk og poetisk rejse ind i hjerterummet og folkesjælen.

Efterårskoncert i Søstrup kirke
Søndag d. 27. oktober kl. 14.30 giver Skt. Nikolai Kirkes Ung-
domskor koncert i Søstrup
Kirke. Koncertens program
består af varieret musik fra
Danmark, England, Tyskland,
Italien og Norge. Koret op-
træder både samlet og i min-
dre grupper, og undervejs vil
der være solooptræden ved et par af pigerne. Koret dirigeres af
Jytte Lundbak, og Ellen Hess Thaysen akkompagnerer.
Der indgår fællessalmer i programmet, og der er gratis adgang.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et lille traktement
i våbenhuset. Vel mødt - menighedsrådet

Efterårskoncert i Sdr. Jernløse kirke
ANGELA WERTENBACH, søndag d. 24. november kl. 16.00. 
Vores lille orgel i Sønder Jernløse har en lys
barokklang med 5 stem mer og anhangs -
pedal, og har tjent os godt ved gudstjen-
ester i mange år, med skiftende organister.
Nu har vi inviteret en ung talentfuld orga -
nist fra Tyskland, til at prøve kræfter med vores orgel. 
Angela vil fortælle om komponister, som har komponeret for
orgel, og om orgelets særlige musikalske virkemidler. Og hun
vil demonstrere med sit spil, hvordan man bruger et lille orgel
på en farverig måde.  
Siden sin danske diplomeksamen har Angela Wertenbach stil-
let sit store musikalske talent til rådighed for Den Danske
Folkekirke som organist og korleder i Garnisons kirke i Køben-
havn, og derudover spiller hun koncerter som solist og kam-
mermusiker både i Danmark og i udlandet.

�Børnekoret Salmecyklen
Begynder onsdag d. 4. september kl. 14.00 i Nr. Jernløse
Præstegård
Kom, og mød et sødt sang-glad selskab med hyggelig atmos-
fære og nye korvenner. Masser af sjove sange og sanglege! 
For børn fra 7–14 år, tilmelding hos organist Panna Ildikó:
panna.ildi@yahoo.com. 
Hvis du vil vide mere om koret, ring: 29 28 86 30.

Åben sangaften for alle
Torsdag d. 5. september 2013 kl. 19.00 i Nr. Jernløse
Præstegård
Velkommen til åben korprøve sammen med Jernløsekoret.
Vi begynder med fællessange og slutter med lette en- og
flerstemmige korsange. 
Koret består af ca. 20 damer og herrer, som mødes hver
torsdag kl. 19.00 og øver enstemmige og flerstemmige ko-
rsatser i alle stilarter. Kig ind, kom med din familie, nabo,
ven og veninde!  Læs mere: www.jernoesekoret.dk. 
Bliv medlem og kom på korrejse til Budapest i foråret 2014.
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